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VINTER  
– OG MANGE HØYDEPUNKTER I VENTE

Nå har vinteren på alvor meldt sin ankomst, og snart er det klart 
for både jul- og nyttårsfeiring. Mellom slagene håper vi du også 
finner tid til å slappe av og kose deg mens du leser dette årets 
siste utgave av Skytternytt. I denne utgaven byr vi på blant annet 
lesning om:

– Anne Mette Sæteren og Morgan Bunes som begge er pistolskyttere for 
Bærum Pistolklubb og bosatt innerst i Maridalen i Oslo. Samboerparet, 
som for øvrig har skutt, trent og bodd sammen i snart 12 år, kjemper 
hver dag for deres felles mål: OL i Tokyo 2020. (Side 18)

– Skytterkonferansen 2018, der det blant annet skal deles ut priser for 
Årets Skyttersjel (se nominerte på side 8) og bragdstatuetter (side 10). I 
tillegg vil forslag til forenkling av nasjonale regler og fellesreglementet 
bli tatt opp på konferansen, og utvalget som jobber med dette skriver om 
forslaget på side 12. For mer informasjon om program og påmelding til 
Skytterkonferansen se skyting.no.

– 16 år gamle Ann Helen Aune fra Mysen pistollag som debuterte under 
europamesterskapet i luft i slovenske Maribor i mars i år. (Side 24)

– Lading av pistolpatroner i vår faste spalte Ladehjørnet signert kulepro-
dusent Willy Klette. (Side 36)

– Veteranmentor Knut Trulsrud, som gikk fra å drive med langrenn og 
skiskyting før han la skiene på hylla for godt men beholdt geværet i hen-
dene og fortsatte ferden videre med en lang karriere i skytingens verden. 
(Side 28)

– Et tilbakeblikk 50 år tilbake i tid til 1967 signert vår faste bidragsyter 
Bjørn Myrset. (Side 33)

Vi ønsker deg god jul, godt nytt år og riktig god lesning!

Haakon Stensrud

Webredaktør, Haakon.Stensrud@skyting.no 
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VINTER  
– OG MANGE HØYDEPUNKTER I VENTE

PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Endringsprosesser er utfordrende. Vi vet hva vi 
har, men er usikre på det nye, på det ukjente. 
Av og til kommer vi i situasjoner hvor vi kan 
velge om vi vil bli endret av andre eller påvirke 
og være del av endringene. Norges Skytterfor-
bund har valgt en linje hvor vi ønsker åpenhet 
og diskusjon om endringer. Vi tror det skaper 
engasjement og er til det beste for alle med-
lemmene i vår organisasjon.  

I SkytterNytt nr 3/2017 skrev jeg bl.a. om sportss-
kytingens omdømme og hvordan bygger vi et bedre 
omdømme. Eksempler var gode anlegg, gjennomføre 
vår idrett på en slik måte at interessen for sporten 
øker, sterkere organisasjon, bli del av NIFs NM-uke 
og arrangere internasjonale mesterskap i Norge. 

ISSF ble endret av IOC gjennom at noen øvelser ble 
tatt bort og noen lagt til. IOCs argumenter var ute-
lukkende bygget på hva som interesserer publikum 
og økonomi knyttet til det. ISSF har i høst valgt å ta 
konsekvensen. ISSF vil påvirke og utvikle ISSF på 
eget initiativ, ikke «bare» bli endret av IOC. Det har 
så langt resultert i nye øvelser, likestilling av program 
for menn og kvinner, et varsel om at det kommer et 
mesterskap for veteraner (master-mesterskap) og 
varsler om at ISSF og ESC vil både innføre nye øvelser 
og teste ut nye øvelser i forbindelse med mesterskap 
fremover for eksempel EM i 2019. Norges Skytterfor-
bund må forholde seg til disse endringene og så raskt 
som mulig ta dette inn i vår utvikling. 

Et annet sted i dette SkytterNytt finner du en artikkel 
fra utvalget som ser på nasjonale regler og fellesre-
glementet. Artikkelen viser bl.a. hvilke lover NSF må 
forholde seg til og hvilke lover og retningslinjer NSF 
kan utvikle selv. Nevnte utvalg har fremmet forslag til 
et redusert antall øvelser det skal kåres norsk mester 
i, men de har ikke foreslått et redusert antall øvelser 
det kan konkurreres i. Slikt skaper selvsagt debatt. 

Det utvalget per i dag ikke har gjort er å foreslå hvor 

mange nye øvelser og hvilke klasser det skal kåres 
norsk mester i utover de øvelsene vi har i dag. Et 
eksempel: Mixed-øvelsene i luft pistol og rifle, og 
innen lerdue. Skal det kåres norsk mester i 1) sen-
ior, i 2) junior og senior, i 3) junior, senior og alle 
veteran-klassene, eller i 4) ungdomsklassene, jun-
ior, senior og alle veteranklassene. Alternativ 1 gir 2 
norske mestere per gren, alternativ 4 gir 20 norske 
mestere per gren. For 3 grener er dette 6 respektive 
ca. 60 norske mestere. Dette er en ny øvelse for 3 
grener. Et annet eksempel: 60 skudd luft for kvinner 
innen pistol og rifle. Skal vi fortsatt kåre norsk mester 
i 2018 på 40 skudd? Et tredje eksempel: Junior menn 
og kvinner skal nå skyte helmatch - får det betydning 
for hva vi kårer norsk mester i for ungdom? Et fjerde 
eksempel: Aldersgrensen ISSF setter for å delta i vet-
eran-master-mesterskapet vil trolig få betydning for 
NSF sin aldersgrense for veteran-klassene.

Ønsker vi bare å øke antall norske mestere og ikke 
ta vekk noe? Hva er smertegrensen for arrangører? 
Får vi flere deltagere av flere øvelser vi kårer norsk 
mester i, eller får de skytterne som deltar flere øvelser 
å bli norsk mester i? Jeg ser frem til diskusjonene, 
ikke minst på Skytterkonferansen i januar.

NM rifle på Terningmoen i september gjorde noe 
helt nytt. De TV-sendte direkte finalene på 50m med 
kommentatorer. Arrangøren kalte det et prøvepros-
jekt. Etter mitt syn et meget vellykket prøveprosjekt. 
Vi kan også la oss inspirere av orienteringssporten. 
Orientering var tidligere bare i skogen, nå er de både i 
skogen og i byer - og har direkte TV-sendinger i NRK 
med tracking. NM-uka som NIF/NRK/Norsk Tipping 
skal arrangere i august 2018 gir TV-tid på NRK for 
pistolskyting, det trenger vi. 

Har du kommentarer eller innspill eller spørsmål? Du 
kan alltid kontakte meg på mail@havardlarsen.net. 

Håvard Larsen

President

mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=
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SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Så var vi der, året er omme og julen står for 
døren. Terminlistene begynner å finne sin 
endelige form, og mange av dere utøvere har 
allerede vært iherdig med å planlegge neste års 
sesong. Den samme rutinen skjer hvert år, og 
det hører selvfølgelig med dersom hverdagen 
skal kunne gå rundt.

I løpet av året har flere av dere møtt flere av BIK 
sine representanter på diverse NM’er rundt om i 
landet, der Arrangementsutvalget er dem som har 
vært mest representert. Flere av dere har også deltatt 
på trenerkurs innen pistol og rifle, og Utdanning/
Utviklings-utvalget er det dere møter her. Sistnevnte 
har stått skikkelig på i 2017, der de har arrangert 
hele 9 trenerkurs for pistol og 2 for rifle. De har også 
fått utviklet en skytterskole som vil bli presentert på 
Skytterkonferansen i slutten av januar. Dette er det 
verdt å få med seg. En av oppgavene som BIK fikk 
i sitt mandat fra Forbundstinget var å sørge for økt 
aktivitet i NSF. Hva menes så med økt aktivitet? Er 
det antall konkurranser eller antall stevnestarter som 
skal øke? Fra mitt ståsted sier jeg – ja takk, begge 
deler. Uansett om det er det ene eller det andre vi skal 
fokusere på, så er det konkurranseaktiviteten som er 
selve kjernekapitalen i Skytterforbundet, og som vi 
må ta godt vare på.

Konkurranseperspektivet
Jeg velger å snakke litt om antall stevner i første om-
gang. I 2017 hadde vi hele 2675 konkurranser i listen 
over stevner der norske deltagere har vært med. Lis-
ten inneholder både stevner i den norske terminlist-
en, men også stevner fra utlandet som har hatt norsk 
deltagelse. I skrivende stund er det 1623 i terminlist-
en for 2018, noe som er ca. 60% av totalen i 2017. Vi 
vet at mange klubber i flere kretser ennå ikke har fått 
meldt inn sine stevner, selv om fristene for dette er 
passert for en stund tilbake. Dette er dessverre ikke 
noen ny problemstilling i Skytterforbundet, og vi må 
jobbe videre for å få forbedre dette i de kommende 
år. Av alle stevnene i 2017 har hele 119 enten blitt 
avlyst eller ikke hatt noen deltagere. Det at konkur-
ranser blir avlyst kan ha mange årsaker, men at det 
ikke kommer deltagere på åpne stevner er direkte 

kjedelig. Det er allikevel positivt at det legges til rette 
for økt konkurransevirksomhet selv om utøverne 
ennå ikke har funnet å benytte seg av tilbudet. Det er 
529 klubber i NSF, men det er kun 203 av disse som 
i 2017 har arrangert konkurranser. Hvis det er noe 
som vil kunne sørge for å øke aktiviteten, så må det 
være å engasjere flere klubber til å arrangere stevner. 
Her har både utøvere, klubber, kretser og forbund et 
felles ansvar for å tilrettelegge best mulig for at dette 
skal bli mulig. BIK vil ta sin del av ansvaret, og vil i 
løpet av 2018 komme med en arrangementshåndbok 
som skal forenkle jobben med å komme i gang med å 
arrangere stevner.

Deltagerperspektivet
Antall stevnestarter er en annen måte å måle aktivi-
tetsmengde på. Et tall på hvor mange ganger utøverne 
våre har stilt opp i konkurranser i løpet av et år er vel 
antageligvis den beste måten å vurdere dette. Uten-
lands kan det ofte være at det kun er en eneste norsk 
utøver med i konkurransen. Det som overrasker mer 
er det antall konkurranser innenlands hvor det er 
under 10 deltagere med. Deltagelsen på konkurranser 
i Norge varierer fra kun 1 utover i enkelte konkur-
ranser, til langt over 500 i de best besøkte. Det kan 
på bakgrunn av innmeldte resultater slås fast at det 
finnes et stort potensiale for å øke stevnestartene i de 
stevnene som allerede finnes i terminlisten.Hvordan 
måler vi stevnestarter? Jo vi benytter innmeldte re-
sultater i SkytterAdmin til dette. Vi har fått utarbeidet 
automatiske rapporter som summerer antall stevne-
starter både totalt og fordelt på kretser og grener. Når 
klubbene laster inn resultatene fra sine stevner så blir 
antallet resultater benyttet i denne statistikken. Dette 
er et viktig verktøy for oss, og vi håper at så mange 
som mulig bidrar for å gjøre dette så bra som mulig 
for forbundet totalt sett.Jeg vil på vegne av Bredde-
idrettskomiteen ønske samtlige NSF-utøvere en riktig 
god jul, og håper å se dere på en skytebane i det nye 

året.

Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomiteen 
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SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Det har blitt desember, og vi nærmer oss et nytt 
kalenderår. Våre landslagsskyttere er imidlertid 
allerede godt i gang med 2018-sesongen som 
startet med Kick-off for Skytterlandslaget på 
Ullevål i slutten av oktober. Tilstede var både 
landslagsutøvere, landslagstrenere, sportssjef, 
samt representanter fra både NSFs administras-
jon, TIK og Olympiatoppen. Kick-off er en av få 
anledninger til å få samlet hele Skytterlandsla-
get på tvers av grener utenom mesterskap, og 
er derfor en svært viktig begivenhet.

Ved kick-off kom Skytterlandslaget også i gang med 
to viktige fokusområder for treningsarbeidet kom-
mende sesong; mental og fysisk trening. Skytter-
landslaget har knyttet til seg relevante fagressurser, 
i all hovedsak gjennom Olympiatoppen, og disse 
holdt innledende sesjoner med utøverne og trenerne. 
Mental trening kan brukes til flere formål, blant annet 
som et verktøy for å mestre spenningsregulering – en 
egenskap som kan være svært viktig både i forkant av 
og under store konkurranser med høyt press. Fysisk 
trening vil først og fremst brukes for å forebygge 
belastningsskader, for dermed å unngå skadeperiod-
er og forlenge karriere. Lykkes utøverne med dette 
vil de unngå større treningsopphold, noe som vil ha 
positiv innvirkning under karrieren. Likevel er det 
også svært viktig for ha utøvere som kommer godt 
ut av sin karriere fysisk sett. Norges Skytterforbund, 
Olympiatoppen og Skadefri har derfor satt i gang et 
prosjekt for videreutvikling av treningskonsept for 
skyttere, tilpasset de ulike skyteøvelsene og grenene. 
Fokusområdene for utvikling av treningskonsept er 
prioritert med bakgrunn i skadeomfang, og første 
prosjekt er allerede i gang med stående stilling for ri-
fleskytterne. Deretter vil det bli fokus på belastningen 
på skulder og arm for pistolskyttere, og så på belast-
ningen på skulder, nakke og øvre rygg for lerdueskyt-
tere. Jeg anbefaler appen Skadefri som Senter for 
idrettsskadeforskning står bak i samarbeid med blant 
annet Olympiatoppen. Her finnes egne treningsøvel-
ser for skyttere, og øvelser vil kunne spisses mer mot 
den enkelte gren etter hvert som prosjektene rulles ut. 

Også Toppidrettskomiteen har hatt fokus på 2018 i 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

en periode allerede, da vi i samarbeid med sportss-
jef har utarbeidet Toppidrettsplan for 2018 i høst. 
Toppidrettsplanen er forankret i NSFs Langtidsplan 
2017-2019 (2021) som ble vedtatt på Forbundstinget i 
april 2017. Et av fire innsatsområder i Langtidsplanen 
omhandler toppidrett, og hovedmålet for toppidrett 
er at norske skyttere skal hevde seg på internasjon-
alt toppnivå, særlig i de olympiske og paralympiske 
øvelsene. Satsingen innen toppidrett skal styrkes 
gjennom en felles satsing på «Skytterlandslaget» på 
tvers av grener. Målet med Toppidrettsplanen er å 
tydeliggjøre arbeidet som gjøres innenfor toppidrett 
i Norges Skytterforbund (NSF), samt at den legger 
grunnlag for å danne tiltaksplaner som kreves for å nå 
våre mål.

Som følge av målene i Langtidsplanen er og blir der-
for den felles satsingen på Skytterlandslaget viktig. 
Vi har nå ett samlet landslag med egne grupper for 
OL-trap, para, pistol, rifle, skeet og viltmål. I tillegg 
driftes tiltaksgrupper under hver gren, i tillegg til 
gruppene Skytterlandslaget Elite og Skytterlandsla-
get Junior/U23 på tvers av lagene. Med utøverne og 
trenerressursene som nå utgjør disse gruppene har 
jeg tro på at 2018 kan bli en spennende sesong, hvor 
VM i Sør-Korea både i mai og september blir de store 
høydepunktene. 

Jeg ønsker dermed alle en god jul, godt nytt år og en 
god 2018-sesong!

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 
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Vi begynner nå å nærme oss Skytterkonfer-
ansen 2018. Håper så mange som mulig har 
anledning til å møte. Hvis dere ikke kan møte 
er det fullt mulig å sende inn forslag og gode 
løsninger til NSF. Dere finner mer info om dette 
ved å gå inn på www.bit.ly/nasjonaleregler. 
Alle forslag blir vurdert og tatt med i det videre 
arbeidet. Revidert forslag fra utvalget som ser 
på fellesreglementet og NM øvelser foreligger 
allerede på nett. Nytt møte 12 januar og ende-
lig forslag legges fram etter dette. Benytt derfor 
muligheten til å påvirke framtiden. 

En av de sakene som skal opp til diskusjon er fors-
lag om deling av ISSF-regelverk og det nasjonale 
regelverket. I dag er det forholdsvis sterke bindinger 
mellom de to delene. Det kan medføre uklarheter og 
også uheldige konsekvenser. Vi kan ta en liten setning 
som ble forandret i ISSF-reglene i 2017: Det ble in-
nført forbud mot fiberoptiske sikter. En liten foran-
dring, men med dagens regime kunne dette medført 
at alle våpen med fiberoptikk ble forbudt i feltskyting 
2018.

Under forbundstinget ble det vedtatt at alle regel-
forandringer skal først diskuteres på en fagkonfer-
anse og deretter innføres fra 1. januar året etter. Det 
vil si at veldig mange feltvåpen ville bli underkjent i 
hele 2018-sesongen. Jeg er helt sikker på at det ikke 
var hensikten med det forslaget som ble fremmet på 
tinget. Med den ordlyden som vedtaket har, bør vi 
prøve å unngå at internasjonale regelendringer får 
konsekvenser for nasjonale regler.

Med de forandringene som vil, og, eller kan komme 
fra ISSF, tror jeg det vil være best for framtiden at vi 
skiller mellom ISSF-regler og nasjonale regler. Det 
har sikkert vært en god løsning med henvisninger til 
ISSF, men den tiden ser ut til å være over.

Under ISSF sitt møte i november ble det diskutert en 
del om framtiden. Framtiden i denne sammenheng 
er neste OL-periode som er fra 2020 og framover. Én 
ting som er sikkert er at det vil komme forandringer. 
Om de blir store eller små vil vi finne ut av etter hvert. 

SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ
ESC er allerede på ballen og vil prøve flere nye øvelser 
under EM i 2019. I tillegg til de tre OL-øvelsene 
10m luft, pistol og rifle samt trap, vil ESC prøve mix 
øvelser i 25 meter pistol, fripistol, 50 liggende, skeet 
og dobbel-trap. Det kan stilles to lag i alle øvelsene 
bortsett fra dobbel-trap hvor det kan stilles ett lag. 
Alle lag settes sammen av skyttere som allerede er 
kvalifisert for individuell deltakelse. Regelverk kom-
mer nok etter hvert. Flere detaljer om dette på ESC 
sin hjemmeside: www.esc-shooting.org 

Til slutt denne gangen vil jeg gjerne høre om noen 
der ute kjenner til noen som kan lage skreddersydd 
innredning til forbundets transportkasser. NSF har to 
sett med verktøy for utstyrskontroll til rifle og pistol. 
Den største slitasjen på utstyret er under transport og 
lagring. Det er dyrt utstyr så tilpasset innredning kan 
helt sikkert avhjelpe dette. Det er bare å ta kontakt 
hvis noen har tips om en løsning.

God jul og godt nytt år fra teknisk komité!

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

http://www.bit.ly/nasjonaleregler
http://www.esc-shooting.org
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Norges Skytterforbund inviterer deg til

Skytterkonferansen 2018
Scandic Airport Hotell, 26.–28. januar 2018

Våpenloven
Utdeling av bragdstatuetter og

utmerkelser

Diskusjon om nye
nasjonale reglerFITASC og PPC

Utvikling av 
feltpistol

Paraskyting

Skyttersportens 
internasjonale omdømme ... og mye mer!

Se skyting.no
for fullt program og påmelding
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NOMINERTE TIL

ÅRETS SKYTTERSJEL
Vi er svært heldige som har flere ildsjeler i Norge som lever og ånder for sportsskyting og skytter-
sporten. For å feire dette flotte engasjementet har Norges Skytterforbund siden 2007 årlig gitt ut 
en pris til Årets Skyttersjel. Det er skytterne selv som foreslår kandidater til prisen og sender inn 
begrunnelse for at kandidatene fortjener utmerkelsen via skyting.no. Prisen for Årets Skyttersjel blir 
delt ut under Skytterkonferansen 2018 og blant de nominerte er:

Kjell-Roar Livold
“I tillegg til selv å være en seriøs utøver på et 
høyt nivå, har han på så mange måter bidratt 
til å heve det gode skyttermiljøet i Østfold; 
både prestasjonsnivå og sosialt. Han har holdt 
aktiviteten oppe gjennom å arrangere cuper 
som Østfoldligaen og Vinterserien 50m. Han er 
dypt engasjert i skytesporten og har alltid gode 
tilbakemeldinger på hvordan du kan utvikle deg 
til å bli enda bedre.”

“Under årets NM ble det kjent at Kjell-Roar vant 
kongepokalen for sitt NM gull på 50m liggen-
de. Det var en glede å høre at han, som bidrar 
til at andre skal få oppnå drømmene sine, selv 
oppnådde det som lenge har vært en drøm for 
han.”

“Kjell-Roar Livold er en ekte ildsjel som brenner 
for norsk skyttersport.”

Per Rune Magnussen
“Per Rune er et kjent navn for mange, og det er 
ikke uten grunn. I sammen med sin kone Sissil 
så har Per Rune vært pådriver for å arbeide for å 
få et godt skytternorge, og har viet utallige timer 
og kroner både gjennom å være en ildsjel for 
Sola PK, han har selv vært skytter i mange år, 
men ikke minst arbeidet de begge har lagt ned 
for sine to sønner, Runar og Espen som begge 
har blitt skyttere på et høyt nivå.”

“Per Rune er en som alltid stiller opp for andre, 
både nybegynnere og litt mer erfarne skyttere, 
og som mer enn gjerne viser og forklarer teknikk 
og bedre bruk av utstyr.”

“Nominasjonen er sånn sett ikke bare for årets 
Skyttersjel, men for de siste ti årene. Stusser 
bare litt at han ikke allerede ikke har fått denne 
tittelen flere ganger.”

mailto:skyting.no?subject=
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Kjell Olav Nuntun

“Han har stått på i mange år for å få til en ny 
skytehall i Haugesund og nå ser det ut til å 
lykkes.”

“Han har brukt flere tusen timer på
prosjektet med å få en skytehall til Haugesund 
så han fortjener utmerkelsen.”

Leif Kvitne
“Han er en ivrig skytter og sier aldri nei til å 
verken arrangere stevner eller delta på stevner. 
Selv om han har hatt noe helseplager, så har 
han stilt opp på alle dugnader. Han er den første 
som kommer og den siste som drar.”

“Neste år fyller han 70, noe som ikke blir å gå 
ubemerket hen i klubben. Han er en ildsjel og en 
bauta for pistolklubben. Han er ofte se i riggin-
gen av feltløype, klipping av gress, fiksing av el-
ektroniske skiver osv. han er med på alt. I tillegg 
så er han ivrig på dommerfronten og hiver seg 
gjerne ut i felten for at ting skal gå knirkefritt.”

“Han klager aldri og er beskjeden når det kom-
mer til det punkt at han skal motta skryt. Håper 
at han får en pris for sin innsats for sporten og 
miljøet.”

Bjørn Teigseth
“Ble medlem i Trondhjems PK i 2003. Vært redaktør av klubbladet, 
banemester, feltoppmann, trener og nasjonal dommer. For tiden ans-
varlig for hele 3 treningsgrupper i klubben - noe som medfører tilst-
edeværelse og tilrettelegging 3 kvelder pr. uke a ca. 4 timer pr. kveld. 
Klubben har flere treningsgrupper, men det viser seg at alle vil over på 
en av gruppene som ledes av Bjørn.”
“Han motiverer og inspirerer alle rundt seg og tar egentlig på seg alt for 
mye ansvar slik at noen av oss har bedt han begynne å tenke på egen 
helse.”
“Skulle jeg tippe tror jeg han har brukt i snitt ca. 1000 timer pr. år til 
beste for klubben de siste 5-6 årene.”
“Jeg håper virkelig han blir godt vurdert som årets skyttersjel 2017.”
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NSFS BRAGDSTATUETT

DELES UT 27.JANUAR 2018

Norges Skytterforbund innstiftet bragdstatuetten i 2010. Bragdstatuetten utdeles til de skyttere 
som har oppnådd mer enn 50 bragdpoeng. Bragdpoengene ble innstiftet slik at de teller fra 1946 
når Norges Skytterforbund ble etablert.

I Fellesreglementets del 1, kapittel 
1.2.1 heter det bl.a.: Bragdmerk-
estatuetten i gull, sølv og bronse 
og Bragdmerke med diplom er 
Norges Skytterforbunds høyeste 
utmerkelse for individuelle 
skyte-prestasjoner og deles ut av 
forbundets styre. Skytterne må 
vinne de nødvendige bragdmerke-
poeng etter gjeldende skala, som 
Forbundsstyret kan regulere når 
endrede forhold gjør det nødven-
dig. Bragdmerkepoeng kan vinnes 

i de i skalaen nevnte konkur-
ranser. Med Norgesmesterskap 
menes offisielle NM godkjent av 
Forbundsstyret. Landskamper 
som skal kvalifisere til bragd-
merkepoeng skal være godkjent 
av Forbundsstyret i god tid på 
forhånd. Kun øvelser som skytes 
i internasjonale mesterskap (OL, 
VM, EM og Nordisk) gir poeng. 
Bragdmerkekravet er seks poeng. 
Bragdmerke-statuettkravene er: 
Bronse 50 poeng, Sølv 100 poeng 

og Gull 150 poeng. Per 2017 har 
23 skyttere oppnådd nok bragd-
poeng til å motta Bragdstatuetten. 
Imidlertid er den aldri delt ut. Det 
gjør Norges Skytterforbund noe 
med 27.januar 2018 under Skyt-
terkonferansen på Scandic Oslo 
Airport Hotell ved Gardermoen. 
Hver av de 23 skytterne har fått 
en personlig invitasjon og vi ser 
frem til å hylle våre helter. De 23 
skytterne er spesielt invitert til 
Skytterkonferansen og de er:

Navn    Født   Gren  Poeng 
Harald Stenvaag  05.mars 1953  Rifle  497,5 
Pål Hembre   20.april 1963  Pistol  287,5 
Tore Brovold   12.juni 1970  Lerdue  253 
Vebjørn Berg   01.april 1980  Rifle  194 
Tor Heiestad   13.januar 1962  Viltmål  182 
Ole-Kristian Bryhn  01.mai 1989  Rifle  150,5 
Leif Steinar Roland  13.desember 1970 Rifle  134 
Espen Berg-Knutsen  02.oktober 1969 Rifle  129 
Lindy Hansen   15.april 1969  Rifle  119,5 
Harald Jensen   18.desember 1966 Lerdue  115 
Hans Hillen Schjelderup 13.februar 1945 P Pistol  95,5 
Monica Lillehagen  06.januar 1969  Rifle  92,5 
Kenneth Skoglund  21.juli 1953  Viltmål  92 
Ole Magnus Bakken  28.april 1988  Rifle  87,5 
Magne Landrø   24.august 1937  Rifle  84 
Are Hansen   16.januar 1982  Rifle  82 
Malin Westerheim  10.november 1993 Rifle  79,5 
Gyda Ellefsplass Olssen  16.november 1978 Rifle  78 
Erik Watndal   27.august 1979  Lerdue  76 
Tore Hartz   28.april 1945  Rifle  72 
Petter Bratli   21.januar 1954  Pistol  60,5 
John H. Larsen jr  18.august 1943  Viltmål  58 
Odd Arne Brekne  01.september 1984 Rifle  50
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Harald Stenvaag 
Rifle 
497,5 poeng 
Gull

Pål Hembre 
Pistol 
287,5 poeng 
Gull

Tore Brovold 
Lerdue 
253 poeng 
Gull

Vebjørn Berg 
Rifle 
194 poeng 
Gull

Tor Heiestad 
Viltmål 
182 poeng 
Gull

Ole-Kristian Bryhn 
Rifle 
150,5 poeng 
Gull

Lindy Hansen 
Rifle 
119,5 poeng 
Sølv

Monica Lillehagen 
Rifle 
92,5 poeng 
Bronse
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HVORFOR ØNSKER VI Å REVIDERE  

NASJONALE REGLER OG FELLESREGLEMENTET?

Før vi svarer på spørsmålet ønsker vi å gi en skjematisk oversikt over en del av de regelverkene 
Norges Skytterforbund har å forholde seg til og hvilke NSF selv kan direkte påvirke.

 // TEKST:  Utvalg: Forenkling fellesreglement og nasjonale regler//

NSF representerer i Norge 5 
internasjonale forbund; ISSF 
(International Sport Shooting 
Federation, ESC er en del av 
det), PARA (World Shooting 
Para Sport, funksjonshemmedes 
internasjonale skytterorganisas-
jon), Fitasc Sporting (lerdue), PPC 
1500 (Precision Pistol Competi-
tion (1500 fordi 1500 er maksimal 
oppnåelige poengsum) og NSR 
(Nordic Shooting Region).

Alle disse fem representerer et 
internasjonalt regelverk som NSF 

må forholde seg. NSF har laget 
nasjonale særregler til noen 
av disse reglementene (ISSF og 
PARA).

NSF har så utarbeidet og vedlike-
holder et nasjonalt regelverk for 
nasjonale (norske) øvelser; alle 
pistol felt-øvelsene, spesialfelt, 
hurtig grov/fin, NAIS og 15M rifle.
 
I tillegg er det laget et Fellesre-
glement som har en del regler på 
tvers av reglementene til ISSF, 
PARA, NSR og nasjonale øvelser, 

men som ikke omfatter Fitasc 
Sporting og PPC.

Dessuten må NSF forholde seg 
til følgende lover og reglementer: 
Lov for Norges Skytterforbund, 
Kvalifiserings- og sponsorregler, 
Anti-doping-regler og NIFs lover.
Figuren over viser dette skjema-
tisk.

NSF kan endre nasjonale re-
gelverk og fellesreglementet basert 
på vedtak i Forbundsstyret eller 
på Forbundstinget. Men graden 
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av handlefrihet til endringer 
avhenger av hvilke deler av nas-
jonale regler vi ønsker å endre. 
Der NSF har mest frihet til å endre 
er innenfor nasjonale (norske) 
øvelser, altså alle najonale pis-
toløvelser og 15M rifle.

ISSF kom med nytt reglementet i 
januar 2017. Dette er blitt oversatt 
til norsk og alle norske dommere 
må gjennom et oppdateringskurs 
før 31.desember. Videre har ISSF 
de siste ukene og månedene 
kommet med en rekke endringer i 
øvelser. De viktigste er;

– Mixed-øvelser innen lerdue, 
pistol (luft) og rifle (luft)
– Double Trap, Fripistol og rifle 
60 skudd liggende er ikke lenger 
OL-øvelser
– Kvinner og menn likestilles i 
øvelsesprogrammet som betyr at 
kvinner skal skyte 60 skudd luft 
pistol og rifle, samt at antall duer 
økes fra 75 til 125
– Det er varslet at ISSF vil intro-
dusere en Veteran Master uten 
at det per i dag er kjent hva som 
vil være aldersgrensen for denne 
øvelsen

Videre er det kommet varsler om 
at ESC vil teste ut en rekke nye 
øvelser (innen alle grener) under 
EM i 2019 (begge arrangement-
ene), men informasjonen er kun 
muntlig.

Så tilbake til spørsmålet i tittel-
en på denne artikkelen: Hvorfor 
ønsker NSF å revidere nasjonale 
regler og Fellesreglementet?

1) NSF ønsker at vi har minst 
mulig nasjonale regler for 
ISSF-øvelser. Kapittel 6–10 i 
ISSFs reglement gir mer enn nok 
å følge opp for skyttere og dom-
mere.
2) NSF ser at ISSF vil endre øvels-

er i mye større grad enn tidligere, 
vi ønsker færre steder å oppdatere 
vårt regelverk.
3) NSF har vært organisert i 4 
fagkomiteer som har sett sin gren 
hvor ISSFs og nasjonale øvelser er 
blitt sett på som en enhet (gjelder 
pistol og rifle)
4) Fagkomiteene (og til dels en-
keltgrupperinger av medlemmer) 
har etablert en rekke stevner som 
benevner seg som «mesterskap», 
landskamper, turneringer, etc, 
men som ikke er offisielle i hen-
hold til NSFs regler.
5) De grenvise nasjonale reglene 
(innen ISSF-øvelser) har til dels 
formuleringer som «normalt bør 
man», «det er ikke meningen å», 

osv. Dette gir stort rom for tolk-
ninger fra arrangør til arrangør.
6) Fellesreglementet har blitt 
oppdatert i enkelt-artikler, men 
har ikke hatt en helhetlig gjen-
nomgang.
7) NSF har etablert ett skytter-
landslag og en ny komitestruktur. 
Dette er inntatt noen steder i op-
pdateringer, men generelt er det 
mange «mangler»
8) Nasjonale regler for veter-
an-klasser innen ISSF-øvelser er 
ikke like.
9) Nasjonale øvelser (pistol felt, 
NAIS, 15M rifle, osv) har til dels 
felles regler med ISSF-reglene, 
men kan egentlig stå på helt egne 
ben (altså fristilles fra ISSF-re-

The International Shooting Sport Federation (ISSF) har i det siste vist en vilje til å endre øvelser i 
mye større grad enn tidligere.
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gelverket slik som Nordisk Trap, 
Fitasc og PPC-er)

Merkevaren Norges Skytterfor-
bund er på den ene siden å sørge 
for at vi favner bredden så godt 
som mulig og gir et tilbud til så 
mange som mulig, på den annen 
side at sportsskyting i EM, VM og 
OL-grener også har sin plass. Vi 
kan ikke la Landsskytterstevnet 
bli det alle i Norge tror er sportss-
kyting.

Denne merkevaren kan vi utvikle 
gjennom flere og bedre anlegg, 
bedre dataløsninger, mer live-vis-
ninger, Skytterkonferansen, inter-
nasjonale mesterskap arrangert i 
Norge, Skytterlandslaget, norg-
esmesterskapene, osv.

Det viktigste norske arrange-
mentet er Norgesmesterskap. 
Når NIF/NRK nå introduserer 
NM-uka i august 2018 og 2019 
i Rogaland, er det utrolig viktig 
for NSF å være med. Det å kåre 
Norgesmesteren direkte på NRK 
med utdeling av kongepokalen til 
beste kvinne og mann er virkelig å 
bygge omdømme, og det blir enda 
bedre av at den skal utdeles innen 
pistol-øvelser.

Hva betyr så dette for andre 

Norgesmesterskap? NM Rifle på 
Terningmoen i september var 
et veldig bra løft fremover med 
TV-sending av finaler og liveblogg. 
Live-blogg ble også benyttet under 
felt-mesterskapet i Sverige i høst. 
Vi må altså få norske mesterskap 
til å være for de som ser på, ikke 
bare for de som deltar. Dette 
krever alt fra å samle NM, skape 
mye bedre rammer rundt dem, 
lage apper og livesendinger som 
gjør at «alle» kan følge med uan-
sett hvor i Norge det arrangeres. 
Orientering er et godt eksempel 
på hvordan de har fått løpere i 
skogen til å bli interessant å følge 
med på TV fordi de har GPS på 
seg, tracke konkurrenter, flytte 
arrangementene nærmere der 
publikum er, osv.

Til slutt, selv om dette allerede har 
vært skrevet en rekke ganger og 
ligger på skyting.no, kommer det 
litt om beslutningsprosessen:

a) Utvalget som ledes av Line 
Teppdalen og Tom Lauritzen 
startet prosessen i august og den 
vil vare frem til mai 2019. Øvrige 
medlemmer er Erik Stai, Nils 
Håvard Dahl og Bjørn Haug.
b) Alle forslag og innspill er og vil 
bli lagt ut på www.bit.ly/nasjon-
aleregler

c) Før Skytterkonferansen (medio 
januar) vil utvalget sende ut konk-
rete forslag til oppdateringer (de 
lyse-grønne i figuren, ikke innen 
nasjonale øvelser).
d) På fredag ettermiddag på 
Skytterkonferansen vil utvalget 
presentere mer bakgrunn for sine 
forslag.
e) På søndag formiddag (kl 09-12) 
vil Skytterkonferansen i sin helhet 
være en åpen debatt om forsla-
gene.
f) Etter Skytterkonferansen vil ut-
valget ta med seg alle innspillene. 
De vil først og fremst konsentrere 
seg om forslag på de delene av 
reglementet som Forbundsstyret 
kan beslutte. Disse forslagene blir 
publisert i månedsskiftet april/
mai 2018.
g) Forbundsstyret vil behandle 
alle forslagene i sitt styremøte 26.-
27.mai 2018. Besluttede endringer 
vil bli publisert innen 30.juni 2018 
og gjelde fra 01.januar 2019.
h) Utvalget vil så fortsette å ar-
beide med forslag (de lysegrønne) 
som krever behandling på For-
bundstinget i mai 2019, og som 
skal gjelde fra 01.januar 2020. 
Mer detaljer for perioden juli 2018 
– mai 2019 kommer vi tilbake til.
Kom med innspill til nsf@skyting.
no. Vi sees på Skytterkonferansen 
i januar.

Under Skytterkonferansen 2018 vil formiddagen på søndag 28. januar i sin helhet være viet til en åpen debatt om forslagene.

mailto:skyting.no?subject=
http://www.bit.ly/nasjonaleregler
http://www.bit.ly/nasjonaleregler
mailto:nsf%40skyting.no?subject=
mailto:nsf%40skyting.no?subject=
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Annonser

Vi har også et bredt utvalg av kuler, krutt og tennhetter til hjemmelading. 
Du finner alt i vår nettbutikk!

Web: nettbutikk.norma.as 
Mail: ordre@norma.as 
Tlf: 22071300/90036082

Annonse

FOR PISTOLSKYTTEREN
Sjekk	vårt	utvalg	av	luftkuler	og	.22	ammunisjon	 til	pistol!	

1,49,- 1,43,- 1,39,-

55,- 99,-

1,16,-

69,- 0,95,-

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

http://nettbutikk.norma.as
mailto:ordre%40norma.as%20?subject=
http://nettbutikk.norma.as/search?q=rws%20pistol
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Spør om regler er en spalte der du som leser kan 
sende inn spørsmål om ting du lurer på av regelsaker. 
Teknisk komité vil svare på regelspørsmål knyttet 
til det idrettslige, og Dag Olav Rønning på For-
bundskontoret tar det som har med organisasjonen å 
gjøre. Vi skal svare på alt som 
kommer av spørsmål, og noen spørsmål som vi 
vurderer å være av allmenn interesse vil bli 

Skyting er (heldigvis) en regelstyrt idrett; vi har 
vårt eget paragrafrike regelverk, og i tillegg er 
vi omfattet av flere av lovene og forskriftene 
som er vedtatt av Storting og departement. 
Idretten generelt har også et regelverk som 
gjelder for klubbenes drift og utøvernes aktivi-
tet. 

Jeg har fått høre at det internasjonale skytterforbundet har innført forbud mot hørselsvern med elektron-
isk lydnivåbegrensning. Det er jo slik at de internasjonale reglene også gjelder i Norge, hvordan skal vi 
forholde oss til dette her? Slike hørselsvern er jo svært nyttige i blant annet feltskyting.

Mvh
Feltskyter

// SPØRSMÅL //

SPØR OM  

REGLER
presentert i neste nummer av Skytternytt sammen 
med våre svar. Som spørsmålstiller kan du også velge 
å få være anonym på trykk om det er ønskelig.

Spørsmål sender du til dag.ronning@skyting.no. 
Vi anbefaler også at du sjekker sidene om lover og 
regler på skyting.no: 
http://www.skyting.no/lover-og-regler/. Der finner 
du forbundets eget regelverk og linker til eksterne 
lover og regler.

Her kommer spørsmålene vi har fått inn denne gang:

// SVAR // 

Det stemmer at det internasjonale forbundet (ISSF) har innført et slikt forbud. I punkt 6.2.5 i de generelle 
tekniske reglene står det blant annet.: «I konkurranseområdet (FOP) er det ikke tillatt for skyttere og tre-
nere å bruke hørselsvern som har innebygget noen form for lydforsterkende- eller mottakerutstyr.

Dette har de gjort fordi en del hørselvern av denne typen muliggjør kommunikasjon mellom skytter og 
trener på standplass.

§ §
§

§

§
§

§

§

§ §

§

§

mailto:dag.ronning%40skyting.no?subject=
mailto:skyting.no?subject=
http://www.skyting.no/lover-og-regler/
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SPØR OM  

REGLER

Jeg er klubbleder i en rifleklubb som vil starte med skyting for ungdom, men jeg finner ingen regler om 
aldersgrenser for skyting med kruttvåpen i små kaliber.
 
Mvh.
Usikker klubbleder

// SPØRSMÅL // 

// SVAR // 

Det er ingen formell nedre aldersgrense for skyting med kruttvåpen, men laveste konkurranseklasse er 
U12 (11–12 år) i rifle og U14 i pistol (13–14 år). For rifles del betyr ikke det at enhver 11-åring kan/bør 
skyte med kruttvåpen uten videre, klubbene må gjøre en vurdering av modenhet og sørge for god nok 
opplæring/oppfølging. Og det er heller ingenting i veien for å la de som er yngre enn 11 prøve seg lokalt, 
under trygge forhold. Det samme gjelder for pistol, det er ingen absolutt grense ved 13 år, heller ikke i 
konkurranser. 

Men de fleste klubber velger nok imidlertid å gi de yngste en grundig opplæring i luftvåpenskyting før de 
får prøve seg på kruttvåpen, og da under tett oppfølging.

Det som er av spesielle regler for barne-/ungdomskonkurranser står på slutten av de nasjonale regeltil-
leggene for pistol og rifle. Den eneste formelle begrensningen knytta til våpentype og alder, er i pistol, der 
skyttere under 17 år ikke kan delta i stevner med våpen som har større kaliber enn kal. 22 long rifle.

I lerdue og viltmål er nedre konkurranseklasse «Ungdom», dvs. utøvere t.o.m. 16 år (nedre aldersgrense 
er som i øvrige konkurranseklasser 11 år). Det er heller ikke her satt noen nedre aldersgrense for bruk 
av våpen i klubbsammenheng, men som for rifle og pistol må de ansvarlige i klubben gjøre en vurder-
ing av modenhet og hvilket apparat klubben har for å følge opp rekruttene. Mange 11-åringer er sikkert 
modne nok til å få prøve seg, men sjøl om man har en formell nedre aldersgrensen i konkurranser, er det 
ikke gitt at alle 11-12-åringer skal få slippe til på skytebanen, i hvert fall ikke om klubben ikke kan gi dem 
tett oppfølging.

Mvh.

Dag Olav Rønning 
Konsulent NSF

Men dette er ikke noe relevant problem i vanlige, norske stevner, og NSF har derfor vedtatt dette tillegget 
til punkt 6.2.5: «Nasjonalt gjelder: I Norge er hørselsvern påbudt. Hørselsvern med elektronisk lydnivåbe-
grensning kan benyttes.

Det nasjonale unntaket gjelder for alle grener/øvelser.

Mvh.

Dag Olav Rønning 
Konsulent NSF
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MØT PISTOLPARET SOM 

TRENER SAMMEN MOT OL 
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Anne Mette Sæteren og Morgan Bunes er begge pistolskyttere for Bærum Pistolklubb, bosatt in-
nerst i Maridalen i Oslo. Samboerparet, som for øvrig har skutt, trent og bodd sammen i snart 12 år, 
kjemper hver dag for deres felles mål: OL i Tokyo 2020. 

 // TEKST OG FOTO: Oda Løvseth //

– Jeg begynte veldig tidlig, allere-
de i 1983. Først som rifleskytter, 
men jeg skiftet kjapt gren til pis-
tol, forteller Anne Mette. 

For samboeren, Morgan, sin del 
kom interessen for skytesporten 
minst like tidlig, men begynte ikke 
å trene pistolskyting før han ble 
samboer med Anne Mette. Først 
da ble det en del av livsstilen. 

– Interessen har vært der veldig 
lenge, men jeg tok ikke sikkerhet-
skurset før tilbake i 2006 mener 
jeg å huske, forteller han. Og først 
etter det ble pistolskyting en stor 
og vesentlig del av livet vårt, rett 
og slett. 

De meritterte pistolskytterne 
startet altså karrierene sine mer 
eller mindre hver for seg, men har 
som samboere, hverandres trenere 
og treningspartnere samkjørt 
satsningen siden de kjøpte hus og 
hunder sammen for litt over 10 år 
siden. 

– I 2010 begynte vi å trene mer og 
mer sammen. Fra jeg tok sikker-
hetskurset til den tid hadde vi 
brukt mye tid på oppussing og 
hunder, og tiden til trening og 
pistol ble derfor knapp. Men etter 
hvert som rammefaktorene falt 
på plass var det ingenting i veien 
for å gjøre vårt ytterste for å satse 
igjen, forteller de. 

SATSER PÅ ULIKE GRENER

Nå er både Anne Mette og Morgan 
i norgeseliten på pistol, og har 
flere internasjonale mesterskap, 
som EM, VM og World-Cup, å se 

tilbake på. 

Til nå har satsningen spisset seg 
så mye at skytterne ikke lenger 
skyter alle grener. Morgan har de 
siste årene satset mest de olymp-
iske baneøvelsene, fripistol og 
luftpistol. Men nå går fripistol ut 
av det olympiske programmet og 
silhuettskytingen tas inn i varmen. 

Flere av øvelsene Morgan skyter 
er ikke mesterskapsøvelser for 
kvinner, og utvalget samboeren 
har hatt har derfor vært mindre. 
For Anne Mette sin del går det 
for det meste i luftpistol. Hun var 
opprinnelig finpistolskytter, men 
la øvelsen litt på hylla i fjor for å 
fokuser på luft. Og siden det blir 
mye fokus på en øvelse, syns hun 
det er moro å ”slappe av” med 
fripistolskyting. 

– Du er vel en av de få kvinnene 
i Norge som faktisk trener fripis-
tol, sier Morgan mens han ser på 
samboeren og ler. 

Anne Mette har nemlig en 
kjærlighet for fripistolskyting, 
som er en pistolgren hvor menn 
og kvinner skyter i samme klasse 
nasjonalt. Men øvelsen er ikke 
internasjonal mesterskapsøvelse 
for kvinner, og satses derfor ikke 
på av mange kvinnelige utøvere. 

– Jeg elsker å konkurrere. Så når 
Morgan trener og skyter konkur-
ranser med fripistol har jeg ofte 
slengt meg med. Øvelsen gjør ting 
litt mer morsomt og utfordrende 
når jeg fra før bare skyter luft, 
forteller Anne Mette.

LIVET SOM SAMBOERE OG TOP-
PIDRETTSUTØVERE

De er begge i fast jobb, men 
forteller at arbeid og knapphet på 
fritid til å drive med idrett ikke 
har vært noe stort problem. Både 
Anne Mette og Morgan trives i til-
værelsen som samboere og hevder 
begge at det er flere fordeler å 
satse på en idrett de har til felles.

Morgan Bunes i aksjon.
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– Det er helt topp. Det blir aldri 
misforståelser når det kommer til 
satsning og trening. Vi har begge 
forståelse for at den andre parten 
vil og må legge ned mye arbeid for 
å lykkes, forteller Anne Mette og 
får bekreftende nikk fra Morgan. 

En hverdag for dem består av å 
spise, jobbe og trene. De drar på 
jobb, kommer hjem, spiser og drar 
deretter på trening, både fysisk og 
skyting. 

– Normalt blir det 1,5 time skyt-
ing, og deretter fysisk. Vi har flere 
hunder som må aktiviseres, noe 
som er en av grunnene til at vi 
er så mye fysisk aktive som vi er, 
forteller Morgan. 

Gjennom pistolskytingen blir det 
mye statisk trening. Og denne type 
trening over lengre tid krever også 
fysisk aktivitet, og samboerparet 
understreker hvor viktig det er å 
ta vare på kroppen når man driver 
med en idrett som skyting. 

– Man må få vaska ut det statiske 
fra skytingen, på et vis, forteller 
Morgan. 

– Vi trener fysisk for å holde krop-
pen i gang og opprettholde en god 
fysisk form. Utover dette blir det 
mye fokus på kjernemuskulatur da 
dette er vesentlig for å kunne satse 
og drive på med pistolskyting, og 
i tillegg være skadefri, forteller 
Anne-Mette. 

KVALITET, RAMMEFAKTORER OG 
STRUKTUR 

For at de skal kunne gjennomføre 
så mye trening som de vil, i en 
travel hverdag med heltidsarbeid 
og livet utenfor skytebanen, har 
paret bygd en egen skytebane 
hjemme.

– Det sparer oss for tid, rett og 
slett. Å bo i Oslo og kjøre til banen 
på Kolsås i rushtiden tar tid, og 
det er dyrebar tid. Derfor er skyte-
banen hjemme en perfekt ordning 
for oss de gangene vi befinner oss 
litt i tidsklemma, forteller de. 

Paret understreker altså at det 
handler om planlegging, struktur 
og rammefaktorer. For å kunne 
satse sammen er det mange pus-

lebrikker som skal settes sammen, 
og de mener derfor struktur og 
kvalitet er viktig. 

De oppfordrer derfor andre skyt-
tere til å bruke tid på å finne mål, 
få oversikt over tiden sin og plan-
legge fremover i tid, og dermed 
gjøre seg selv en god tjeneste. 

– Når vi går inn på en skytebane 
er vi opptatt av å bruke tiden vår 
godt, slik at vi får best kvalitet ut 
av treningen. Det er forskjell på 
å trene og på å skyte, for å si det 
sånn. Man trenger ikke trene så 
lenge eller skyte mange skudd, 
det viktigste er at man lærer noe 
og får noe ut av hver økt, forteller 
Morgan

– Ja, også er det viktig at man ikke 
kjører seg i kjelleren, fordi man 
tror at det er kjempe mye trening 
som må til for å bli god. Selv om 
de beste trener mye, må trening-
smengden bygges opp gradvis og 
over tid. Tren heller jevnt og godt, 
enn mye og periodevis. Det vil 
lønne seg i lengden, forteller Anne 
Mette.

Anne Mette og Morgan 
syntes det er helt topp å 
drive med en idrett de har 
til felles.
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VIL TIL TOKYO
I skrivende stund går mye av 
treningen til paret med til forbere-
delsene for Europamesterskapet 
som arrangeres på nyåret. Det 
kommer også et VM de ønsker å 
delta på, men aller høyest på listen 
stå OL i Tokyo 2020. 

– Ja, det kan bli spennende. Og 
hvis vi fortsetter på sporet, med 
kvalitet i trening, planlegging, 
struktur og oppfølging av hveran-
dre så tror vi målet er mulig å nå, 
avslutter Anne-Mette og Morgan 
før de går inn på skytebanen og 
trener mer. 

Mange skyttere lurer på hvordan man kan bli en bedre skytter, forbedre resultater og utvikle en hardere 
og tøffere mentalitet. I skytesporten er det viktig at utøveren trener både teknisk, fysisk og mentalt og 
at det er en god balanse mellom disse områdene. 

Sammen har Anne Mette og Morgan laget noen tips til andre skyttere, som hjelp på veien til å forbedre 
seg som skytter: 

- Finn din egen rutine og drill på den. Når man konkurrerer er det viktig å ha en «enkel» rutine   
 man er trygg på, og denne rutinen bygges gjennom trening med høy kvalitet 

- Man må se seg selv god. Som idrettsutøver er det utrolig viktig å ha god selvtillit og tro på seg  
 selv og egne rutiner. Dette kommer riktignok ikke av seg selv, men er noe man må jobbe med   
 over tid. 

- Finn en treningspartner som kan hjelpe til. Det trenger ikke være en topp-skytter, eller en 
 skytter i det hele tatt. Finn en å snakke med, stille spørsmål, få til å se på deg. Bare det å ha 
 noen som observerer og gir tilbakemeldinger i seg selv kan være mye til hjelp. 

- Fokuser på det som er bra. Det vil alltid være noe bra på en trening eller konkurranse, uansett 
 hva følelsen eller sluttresultatet er. 

- Tren mye luftpistol. Vi gjør det mye. Dette er en bra måte å lære seg god teknikk og gode rutiner. 
 En kjempefordel ved luftpistol er at man kan skyte det hele året, det er billig, og det gjør deg til 
 en veldig god skytter. 

- Lær deg forskjellen på å se kornet og se PÅ kornet. Ved å se PÅ kornet får du hjelp til å «låse 
 konsentrasjonen» og unngå at andre tanker slipper til. 

- Vårt siste tips er tørrtrening. Uansett hvor kjedelig det kan høres ut, er det gull verdt om man 
 ønsker å bli god. Ta frem pistolen og sikt/klikk mot en hvit vegg. Det er raskt, billig og super 
 effektivt. Hvis man virkelig vil oppnå noe morsomt, må man jobbe for det også. 

Anne Mette og Morgans tips til pistolskyttere
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NORDSTRAND SER FREM TIL Å 

SKYTE PÅ ÅSLAND SKYTEBANE

«Et gledens budskap til dere alle sammen» og «VI KLARTE DET» sto det skrevet på Nordstrand skyt-
terlags hjemmeside tilbake i november 2010. Da hadde flertallet i bystyret i Oslo inngått et
budsjettforlik og besluttet fullfinansiering av Åsland skytebane med 84,7 millioner kroner. 

 // TEKST: Oda Løvseth //

Gleden skulle likevel bli kortvarig, 
og årene fremover en berg- og 
dalbane da planleggingen og 
iverksettingen av byggingen på 
Åsland skulle få grønt og rødt lys 
om hverandre.

Nå går Nordstrand på tiende året 
uten egen skytebane og det har 
vært en katastrofe for den gode 
rekrutteringen i klubben. Aktivi-
teten på 15 meteren på Ekeberg og 
100 og 200 meter på Løvenskiold 

har ikke på noen måte vært en 
erstatning for ungdomsmiljøet på 
Prinsdalsbanen. Nå er imidlertid 
klubben glad for å komme tilbake 
til gamle høyder så snart mil-
jøskytebanen på Åsland åpnes.

HAR VÆRT EN LANG VEI Å GÅ 

Høsten 2007 vedtok Oslo kom-
mune nedleggingen av Prinsdal 
skytebane, som da var Nordstrand 
skytterlag sin bane, på grunn av 

støyklager” fra naboene. Til tross 
for at skytterlaget tilbød seg å 
støyskjerme og modernisere ba-
nen for egen regning valgte kom-
munen likevel å legge den ned. 

Året etter vedtok bystyret i Oslo å 
utrede en underjordisk skytehall 
i tilknytning til pukkverket på 
Åsland, på grensen mellom Oslo 
og Ski. Selv om det nå så lyst ut for 
Nordstrands skyttere i håpet om å 
få en ny hjemmebane, ble gleden 
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igjen kortvarig i det prisantydnin-
gene for anlegget etter hvert skjøt 
fart. Etter mye frem og tilbake de 
neste årene skulle det hele føre 
til skrinleggelse av byggeplanleg-
gingen da Åsland skytehall ble 
foreslått skrinlagt i behovsplanen 
for idrett og friluftsliv 2017-2027.

BUDSJETTSPREKKEN SOM
ØDELA PLANENE

Åsland skytehall har vært en høy 
prioritet av idrettskretsen i mange 
år, men etter budsjettsprekken i 
Holmenkollen før VM i 2011 ble 
det krevd nye kvalitetssikringer av 
planlagte prosjekter for å hindre 
ytterligere overskridelser. 

Men etter at revidert budsjett for 
Oslo ble vedtatt den 21.juni fikk 
Kultur- og idrettsbygg Oslo den 
28.juni i oppdrag å realisere byg-
gingen av Åsland skytebane. Pros-
jektet er estimert til å koste 98 

millioner kroner, og vil gi Nord-
strand skytterlag og Nordstrand 
sportsskyttere uante muligheter i 
tiden fremover. 

– Ja, vi håper det går veien nå, 
selv om vi var jo så langt i 2011 
også. Men vi kan ikke være pessi-
mistiske, og har derfor stor tro på 
at gjennomføringa av prosjektet 
kommer til å finne sted, fortell-
er nordstrandskytter Paul Otto 
Vatne.

HVORDAN BLIR ANLEGGET?

Anlegget vil først og fremst bestå 
av en 100 og 200 meter som er 
bygd inn i fjellet. Her vil det ar-
rangeres DFS-stevner, og Åsland 
vil bli Nordstrand skytterlag og 
Nordstrand sportsskyttere sin nye 
hjemmebane. I tillegg, til glede 
for Norges skytterforbund, er det 
nemlig planlagt at NSF-skyting vil 
være gjennomførbart på den nye 

skytebanen. 
– Anlegget vil i størst grad brukes 
til DFS-skyting, men vil også 
legge til rette for skyting i NSF. Da 
primært rifle, men også kanskje 
pistol på sikt. Denne gledelige ny-
heten har akkurat kommet for oss 
i laget, så det gjenstår litt detal-
jplanlegging før vi kan fastslå den 
eksakte aktiviteter, forteller nord-
strandskytter Gunstein Lauvrak. 
Paul Otto forteller at planene for 
50 meter skytingen er på plakaten, 
men at NM 15 meter vil fortsette å 
gå på Ekeberg som før: 
– Det som er inkludert i planen 
nå er 20 skiver på 50 meter, i 
to høyder, så derfor vil 15 meter 
skytingen og derfor fremtidige 
NM 10/15 meter fortsette å være 
på Ekeberg. Men med 50 meter 
og 200 meters bane på samme 
anlegg skal vi nok ikke se bort ifra 
at et NM 50/300 (200) meter kan 
arrangeres på Åsland.

Tegning av planlagte Åsland skytebane.
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DRØMMER OM Å

BLI BEST 
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16 år gamle Ann Helen Aune fra Mysen pistollag debuterte under europamesterskapet i luft i 
slovenske Maribor i mars i år, og det skulle ikke ta lang tid før flere utenlandske mesterskap sto for 
ungjentas føtter.

 // TEKST: Oda Løvseth //

Nylig har hun deltatt i VM i 
pistolskyting i Suhl, en stor bragd 
hennes unge alder tatt i betrakt-
ning. Likevel forteller hun at det 
for henne ikke bare er mye trening 
som gjelder for å bli god, hun må 
også utfordre seg selv på andre 
områder for å kunne nå sitt store 
mål: Å bli best.

PISTOLGLEDEN KOM GJENNOM 
SKOLEBESØK
Ann Helen forteller at hun har 
prøvd mange idretter opp gjen-
nom barndommen, men at dårlig 
hørsel har skapt problemer for 
henne i idretter som innebærer 
lagspill. 

– Siden jeg er døv på venstre øre 
og har nedsatt hørsel på høyre 
har for eksempel fotball, turn og 
annen lagsport blitt vanskelig for 
meg å delta i. Lagidretter bygger 
jo i grunn på kommunikasjon, noe 
som er en hindring for meg som 
hørselshemmet idrettsutøver.
 
Selv om lagidrettene ble utfor-
drende forteller Ann Helen at det 
skulle komme individuelle idretter 
som fristet. Introduksjon til rid-
ning og skyting, som begge er mer 
eller mindre individuelle idretter, 
var lettere for henne å forholde 
seg til med tanke på handikapet, 
og hun fant seg fort til rette på 
hesteryggen og i skytehallen.

– Jeg husker at jeg gikk i fjerde 
klasse da medelevene mine og jeg 
ble invitert til Mysen pistollag for 
å prøve pistolskyting. Jeg fikk ras-
kt sansen for sporten, og har vel 

siden det besøket alltid ønsket og 
likt å drive på med pistolskyting.

Hun har nå skutt pistol i seks år, 
hvorav de siste 18 månedene har 
vært som ståendeskytter. Hun 
forteller at hun ble godt mottatt på 
skytebanen av blant annet Svein 
Roger Stamnestrø og Yngve Engen 
som i startfasen var hennes to 
trenere på Mysen. De siste årene 
har det kommet nye fjes inn i 
støtteapparatet og Yngve har blitt 
byttet ut med Petter Brattli. Som 
trenere har de opp gjennom vært 
med på å bidra med tips og erfa-
ringer, noe som Ann Helen mener 
har vært med på å forme henne 
som skytter. Hun forteller også at 
disse to, sammen med familien, 
er hennes største støttespillere på 
pistolbanen. 

– De stiller alltid opp, både i 
oppturer og nedturer.

TRENER OGSÅ UTENFOR
PISTOLBANEN
Nå for tiden trener pistolskytteren 
mye og forteller at hun drar på 
skytebanen mellom tre og fem 
dager i uken for å opprettholde 
mengden. Videre understreker 
hun at riktig mengde skytetren-
ing er avgjørende for at hun skal 
kunne nå målene sine, men at 
pistolskytingen alene ikke er godt 
nok for å bli en enda bedre skytter.
 
For i tillegg til å drive med pistol-
skyting har ungjenta lenge hatt en 
stor interesse for hest og ridning, 
og hovedgrunnen er, i tillegg til 
rideglede, skyterelatert: 

– Utenom pistolskytingen hold-
er jeg på med hest. Hørselstapet 
mitt har gjort at jeg ikke har like 
god balanse som de med normal 
hørsel, og det skaper problemer 
på skytebanen om jeg ikke trener. 
Ridning har derfor blitt min måte 
å forbedre balansen på og autom-
atisk gjøre meg bedre på skyteba-
nen.

UTVIKLER SEG SELV SOM
SKYTTER
Ridningen og skytingen som in-
dividuelle idretter fører også med 
seg mange ensomme treningstim-
er. Derfor syns Ann Helen at det 
er hyggelig når flere lagkompiser 
titter innom på trening, både for 
det sosiale og for å utfordre seg 
selv gjennom å trene i konkur-
ranselignende omstendigheter.

– Når jeg trener alene kan det fort 
bli litt kjedelig, så det å ha andre 
lagkamerater på banen kan gjøre 
treningen mer morsom og moti-
verende.

Å være pistolskytter med hennes 
handikap har altså ikke vært lett, 
men hun forteller at det handler 
om å finne de riktige momentene 
i treningen. Og ridningen og pis-
tolskytingen sammen mener Ann 
Helen at har bidratt til den gode 
fremgangen. 

– Jeg synes det er gøy og motiver-
ende å se min personlige utvikling 
og fremgang på pistolbanen. 
Fremgangen skaper ikke bare mo-
tivasjon, men er også en bekreft-
else til meg selv om at treningen 
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og de valgene jeg gjør på banen er 
riktige. Og nå som jeg har vært så 
heldig å få konkurrere mot andre 
nasjoner fra hele verden i tillegg, 
får jeg ytterligere motivasjon til å 
fortsette arbeidet mitt. 

EM I MARIBOR
Med det gode treningsgrunnla-
get den unge pistolskytteren la i 
forkant av sesongen, klarte hun i 
mars i år og kvalifisere seg til Luft-
EM i Maribor i Slovenia. Hennes 
unge alder tatt i betraktning ble en 
50. plass med 361 av 400 mulige 
poeng en respektabel plassering.
 
Den videre treningen til senere 
mesterskap blir, ifølge henne 
selv, å terpe på rutiner og trene 
riktig. I Maribor fikk hun smake 
på hvordan det var å konkurrere 
i stort mesterskap og erfaringene 
derifra skulle være med på å lage 
veien videre.
 
– Treningene og forberedelsene 
jeg gjør i forkant av et stevne er 
avgjørende for følelsen jeg har før, 

underveis og etter skyting. Jeg 
tror det er viktig å legge ned tren-
ing og tid i presisjon før et mester-
skap for å føle seg komfortabel i 
inngangen til viktige stevner som 
kommer, forteller ungjenta.

VM I SUHL 
I sommer ble junior VM for første 
gang arrangert i Suhl i Tysk-
land, og Aune var igjen tatt ut i 
landslagstroppen på pistolsiden. 
Under stevnet skjøt hun 40 skudd 
luft på 10 meter, og presterte un-
der mesterskapet og skyte 372 av 
400 mulige poeng. Dette result-
erte i en meget god 29 plass for 
ungjenta. 

– For meg er det viktig å holde 
hodet kaldt og samle fokuset mitt 
på det jeg skal gjøre. Jeg vil nok 
si at det er avgjørende å være til 
stede der jeg er, og ikke la tankene 
vandre på andre veier underveis 
i skytingen. Det er nok det som 
gjorde at jeg klarte og klarer å 
prestere i mesterskapet denne 
gangen også.

VEIEN VIDERE
Når hun forteller om fremtiden 
understreker pistolskytteren at 
hun skal fortsette å satse på skyt-
ing i tillegg til å gå på skole. 

– For å komme nærmere målene 
mine må jeg fortsette og trene som 
jeg har gjort til nå, målrettet og 
riktig for ikke å gå lei eller miste 
motivasjonen.

Ann Helens unge alder lar henne 
altså ikke stoppe, og hun har både 
kortsiktige og langsiktige mål og 
planer for tiden fremover. Hun 
forteller at neste års EM i den un-
garske hovedstaden Budapest er et 
kortsiktig mål som hun nå jobber 
målrettet mot.

Å legge skjul på hennes store 
drøm på skytebanen har hun hel-
ler ikke behov for:

– Jeg vil bli best, avslutter hun.

Ann Helen rir også hest, 
som hjelper henne med 
å forbedre balansen på 
skytebanen.

http://www.pvas.no
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http://www.pvas.no
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VETERANMENTOR

KNUT TRULSRUD

Fra å drive med langrenn og skiskyting, til å innse at tidene ikke er gode nok og derfor legge skiene 
på hylla for godt. Tross at skiskytterkarrieren ble noe kort valgte Knut Trulsrud å beholde geværet i 
hendene og fortsette ferden videre i skytingens verden.

 // TEKST: Oda Løvseth //
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I dag er Knut 77 år og pensjonert, 
likevel har iveren til å ville utgjøre 
en forskjell og glede andre vedvart 
og hovedpersonen selv er i dag 
kjent som Veteran-Norges primus 
motor.

Han forteller at det hele startet på 
skiskytterarenaen, hvor han følte 
at ting rett og slett gikk for tregt:

– Skiskytterne gikk på ski, skjøt 
og gikk i mål. Det var ikke før en 
dag eller to etterpå at vi kunne se 
resultatene våre i Aftenposten, 
forteller veteranen og ler.

– Det var da jeg kom på tank-
en om hvordan man på best 
mulig måte kunne effektivisere 
skiskytingen og gjøre den mer 
publikumsvennlig.

Trulsrud satte i gang en bevegelse, 
og etter en stund ble det satt 
dommere i grava som fortløpende 
kunne informere standplassledere 
om skiskytternes tilleggstider.

– Ja, sekunderinger med tillegg-
stider i løypa var ikke utbredt på 
denne tiden. Men jeg innså fort 
at det jeg var med på å gjøre med 
skiskytesporten skapte idretts-
glede hos seerne. Jeg fikk til og 
med høre at NRK hadde fått besk-
jed om at tippekampene ikke leng-
er var like aktuelle når det gikk an 
å se underholdende skiskyting fra 
Løvenskiold, forteller Knut videre.

Viljen og evnen til å revolusjonere 
og finne nyvinninger i miljøet 
rundt seg tok Knut med til rifle-
skytingen, som senere skulle bli 
hans store fascinasjon og hobby. 
Når året bikket 1963 og den unge 
gutten hadde blitt 23 år gammel 
befant han seg på en skytebane 
med geværet i hånd.

BÆRUMSUKA - DER DET HELE 
STARTET
– Bærumsuka ja, det var spesielt, 
forteller Trulsrud og ler for seg 
selv mens han tenker tilbake.

– Det var tiden hvor vi gikk sam-
men, Bergsvein Bårdstu, Stein 
Willersrud og jeg, for å lage et ste-
vne som kunne eksistere ikke bare 
for skytingens og alvorlighetens 
skyld, men også for det sosiale 
utenfor skytebanen.

Han forteller videre at de norske 
skytterne i en årrekke hadde brukt 
både tid og penger på å reise uten-
lands for å konkurrere mot de vir-
kelig store kanonene, men nå var 
det på tide at nordmennene kunne 
få konkurrere mot utlendinger 
på hjemmebane. Amerikanske-, 
britiske og sveitsiske landslag 
tok turen til Norge for å skyte på 
Løvenskioldbanen og mange min-
neverdige år med skyting, sosialt 
liv, samhold og glede sto for tur.
  
Under de siste årene med Bærum-
suka var arrangementet slått sam-
men med Kongsvinger, og stevnet 
ble avholdt både der og i Oslo.

– I stedet for den seriøse atmos-
færen rundt stevnet ønsket vi å 
lage noe sosialt, ha jordbærparty 
og kose oss i tillegg til å drive på 
med skytingen. Vi sto til og med 
på vannski med amerikanerne, 
mimrer han videre.

Men stevnets tid skulle komme til 
en slutt i det Knut fikk advarsel og 
Bårdstu og Willersrud ble stengt 
ute fra det administrative innen 
Norges skytterforbund etter en 
lang intern strid grenene imellom. 
Å drive et stevne alene ble vanske-
lig, og det ble heller ikke bedre når 
mulighetene for å drive rifleskyt-
ing på Løvenskiold ble mindre i 
tiden fremover, forteller Knut.

GJENOPPRETTINGEN OG 
BÆRUM MASTERS GAMES
Når Bærumsuka var slutt la Truls-
rud arrangementet på hylla og 
fokuserte mer på egen skyting og 
deltakelse i forbundet. Men etter 
flere tiår uten egne arrangementer 
på Løvenskiold bestemte Knut 
seg for å på nytt samle skyttere på 
skytterkollen, og denne gang for 
Bærum Masters Games. Bærum 
Masters ble en ny sammensetning 
med trekk fra tidligere arrang-
erte stevner i Trulsruds navn. De 
gamle grenene som blant annet 60 
ligg på 100 meter var igjen satt på 
plakaten og brakte gamle travere 
tilbake til skytebanen i Bærum.

– Deltakelsen ble ikke like stor 
og bred som jeg hadde ønsket på 
forhånd, men dansker, tyskere og 
svensker inkludert oss nordmenn 
tok turen, og det betydde mye for 
meg å se at stevnet kunne samle 
veteranene igjen, forteller den 
engasjerte veteranskytteren.

For Trulsrud var målet med 
stevnet å fyre opp under veteran-
skytingen i Norge, og resultatene 
har vært meget positive i årene 
som har fulgt.

Han forteller også at statusen som 
følger med det å være veteranskyt-
ter har hevet seg betraktelig.

– Både Stenvaag og Kjøll, Ber-
glund og Staxrud har funnet 
veien inn i veteranklassene og har 
forleden skutt veterannordisk. Det 
tror jeg er med på å øke prestisjen 
på stevnene. For dette er jo gutter 
som opp gjennom tiden ikke 
bare har markert seg i Norges- 
og verdenseliten, men også tatt 
medaljer i OL, opplyser han.
 
VIL UTVIDE NORSK SKYTESPORT
Hovedpersonen selv forteller om 
ønsket om å utvide horisonten in-
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nen rifleskytingen gjennom blant 
annet å innføre flere grener.

– Dette er noe vi har prøvd oss på 
i Masters, og skytterne ser ut til å 
like det. I tillegg til å gjøre match-
skytingen mer variert gjennom å 
benytte seg av 100 meter, kan det 
også bli lettere å arrangere i og 
med at det finnes flere 100 me-
ters- enn 50 meters baner i Norge.
Han forteller altså om behovet for 
å arrangere flere stevner og sanke 
deltakere, og at skyting på blant 
annet DFS-baner kan være med 
på å skape bredde.

– Det vil nok ikke bare skape 
variasjon i NSF, men også gjøre 
det mulig for flere å skyte, både 
DFS-skyttere og de som ikke 
ønsker å skyte stående gjennom at 
matchene kan bestå av bare kne 
og liggende.

VEIEN VIDERE
For Knut er det viktig å ha det 
sosiale i tillegg til skytingen og 
prestasjonene, og understreker 
at skytebanen var og er en viktig 
sosial arena for han.

– Det er her jeg møter gamle kjen-
ninger, slår av en prat og deler er-

faringer. Det har alltid vært viktig 
for meg å dra på skyting for å kose 
meg og ha det gøy med kamerater. 
For det er det de er, kamerater og 
ikke først og fremst konkurrenter.
Selv om han har begynt å dra på 
åra har ikke Knut slutta å dra 
til utlandet for å skyte stevner å 
omgås sin utenlandske omgang-
skrets.

– Så tidlig som nå etter NM skal 
jeg til Tyskland igjen, for 43. året 
på rad, på en liten rundtur, skyte 
litt stevner, møte gamle kjen-
ninger og leve livet rett og slett, 
forteller en reiseglad veteran, som 
nevner i en bisetning at han på 
ferga hjem fra utlandet for ti år si-
den feiret 1000 starter i utlandet.

– Ja, det har vært mange turer 
både utenlands og innenlands. 
Med nordligste skytestevnet i 
Longyearbyen på Svalbard og 
sørligste i Geelong sør i Australia 
har det blitt en del timer på reise-
fot i løpet av årene som har gått.
Vi kan jo spørre oss selv hvordan 
kona Jorunn følger med den ak-
tive veteranen, men som han sier:
– Jorunn er så tålmodig og snill, 
hun klager sjelden og viser inter-
esse for det jeg liker å bruke tiden 

min på.

Jorunn Trulsrud var i sine yngre 
dager skytter slik som Knut, men 
etter hvert som årene gikk og pa-
ret fikk barn ble bortetiden litt for 
lang og hun la børsa på hylla.

– Hun er interessert i skytingen, 
og blir gjerne med for det sosiale 
også. For vi tar jo skyteturene litt 
som en ferie, sier Trulsrud som vi 
ofte ser han, smilende.

I følge han selv er det mange som 
skulle hatt en takk for reisen han 
har fått lov til å være med på. Knut 
forteller at Jorunn opp gjennom 
årene har vært en upåklagelig 
støttespiller og partner som 
sammen med han har reist rundt 
i verden og levd skytterlivet. De 
siste årene har også Bergsvein 
Bårdstu vært med på å realisere 
drømmene om å gjenopprette 
Bærum Masters og veteranskytin-
gen på Løvenskiold.

– Selv om stevnet har endret form 
og farge noe, betyr det ingenting 
når jeg ser hvor mye glede og 
hvilken forskjell jeg er med på å 
skape innenfor skytingen, hob-
byen jeg er så utrolig glad i.

Bergsvein Bårdstu, Jorunn Trulsrud, Knut Trulsrud og Harald Sten-
vaag på tur i Suhl i Tyskland. Knut har tatt bilde i det Bårdstu prøver å 
bedømme hvem som har best press i buksa av Jorunn og Harald.

De amerikanske jentene. Deena Wigger (Lones Wiggers datter) 
og Sue Ann Sandusky. Deena var deltaker under Bærumsuka 
i 1983 og var blant annet med på hytta til Willersrud og sto på 
vannski, til hennes store fascinasjon.
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T.v. Kalle Leskinen, skyteveteran fra Finland, som var med og deltok under den første Bærumsuka som var arrangert på Løvenskiold i regi av blant 
annet Knut Trulsrud til høyre. Leskinen var også å se under årets nordiske mesterskap for veteraner.

Annonse

W W W. H O L S TA D VA P E N . N O

Ringtunveien 1 • N-1712 Grålum • Norway • Phone +47 69 13 90 35

Det er når du treffer på 
oss du får hjelp som er 
midt i blinken!
Vi brenner for at våre kunder skal få all den hjelp de trenger 
for å kunne hente ut alt sitt potensiale som skytter. Med 
årelang erfaring og som importør og forhandler av ledende 
merkevarer, har vi kompetansen og utstyret for å hjelpe 
deg til å treffe de rette valgene.

Våre åpningstider: Mandag- Fredag: 10.00-16.30. Torsdag: 10.00-18.00. Lørdag: 10.00-14.00
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Magne Landrø
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Det var tider det – 1967

Det var oppgangstider. In-
nendørs pistolbane ved NIH 
ble høytidelig åpnet. Løvenski-
oldbanen skinte om kapp med 
sola. Budsjettene ble doblet. 
Det nordiske arbeidet ble utvi-
det og planmessig trening ble 
nå både akseptert og igang-
satt. Alt ledet av en ihuga 
president med bakgrunn fra 
Milorg, HV- og pistolseksjo-
nen.

Mens bevilgningene fra Norges 
Idrettsforbund (NIF) økte vold-
somt dette året og budsjettene til 
administrasjonen økte med nær 
100%, sydde presidenten Vilhelm 
Mejdell ferdig treningsopplegg for 
sine landslagsskyttere, og legen-
den Ove Gude ladet allerede den 
gang patroner til halve kongeriket. 
Forbundet fikk igjen tilgang på 
to kongepokaler. De tilfalt pistol-
skytteren Reidar Gustavsen fra 
Fredrikstad etter 579 i grovpistol, 
og hjorteskytteren John Hugo 
Larsen Jr, Oslo Sportskyttere, som 
virkelig var i gang med å ta opp ar-
ven fra sin far John Harry Larsen 
som vant OL i 1952.

LØVENSKIOLDBANEN
Med Carl O. Løvenskiold som 
kongevalgt medlem i styret, fikk 
Løvenskioldbanen ”endelig” 
Forsvaret som samarbeidspartner. 
Avtalen var vinn-vinn for begge 
parter. Forsvaret fikk innpass på 
sin egen 200m standplass og til

gjengjeld bygde de om og 

rustet opp både pistol og hjorte-
banen. Det ble videre satt inn 10 
nye lerduekastere og hele Løven-
skioldbanen ble plutselig repre-
sentabel. Det ble starten på en ny 
æra som skulle vare i mange år. 
Det å ha Norsk sprengstoffindustri 
som drivere på lerduebanen var i 
utgangspunktet veldig enkelt, men 
dette samarbeidet opphørte denne 
sesongen.

Forbundet gjorde et initiativ for å 
adgangen til ammunisjon lettere 
for lagsmedlemmer, som igjen ble 
positivt behandlet av myndighe-
tene.

UTVIKLING
Som om det ikke var nok med 
en rifleseksjon og en minia-
tyrseksjon, hadde de også en egen 
luftrifleseksjon i forbundet. Den 
siste ble etablert for å rekruttere 
utøvere og instruktører. I løpet 
av kort tid hadde mange av NSFs 
3000 skyttere havnet i klubber 
som instruktører. Oslo, Bærum, 
Raufoss Gjøvik, Fredrikstad, 
Moss, og Trondheim hadde nytt 
godt av denne nyetableringen. 
Magne Landrø som på ingen måte 
herjet på resultatlistene dette 
året fikk tildelt plass i prøve-OL i 
Mexico. Han vant et NM-stand-
ardgevær.

De største prestasjoner i 1967 
kommer imidlertid fra Nordisk 
mesterskap i Finland: 
Følgende tar hjem nordiske titler: 
Bjørn Øvergård i helmatch mini-
atyr. Bjørn Øvergård i knestående 

TILBAKEBLIKK
Tiden går så alt for fort. Hendelsene er mange, og de fleste går  

raskt i glemmeboken. La oss ta et lite tilbakeblikk.  

// AV BJØRN MYRSET, SKYTTERBJORN@GMAIL.COM  //

miniatyr. Per Hansen i liggende 
miniatyr. Ingeborg Sørensen i 
standardgevær for damer. Reidar 
Gustavsen vinner både i grovpis-
tol, sammenlagt, men er også best 
i duell.

FRA EGEN MIMREBANK: 1967. 
ÅRET DET VAR SÅ JEVNT...
Min far var rimelig delaktig i 
dette året, både som arrangør, 
men også som deltager både med 
rifle og pistoler. Året 1967 er først 
og fremst kjent for året hvor det 
ble så mange omskytinger om 
NM-gullene. I silhuett fikk alle på 
pallen 574 poeng, men legenden 
Nic Zwetnow stakk av med seieren 
til slutt.

Reidar Gustavsen vant NM gullet 
i grovpistol med 579 poeng etter 
omskyting med John Rødseth. 
John tapte duellen og konge-
pokalen med, men vant Fripis-
toløvelsen suverent. Min far var 
arrangør av felt-NM dette året, 
og jeg kan som 7-åring lett huske 
at han havnet i omskyting om 
seieren. Med en tilpasset Luger, 
vant han NM-gullet etter hele 5 
omskytinger mot militær landslag-
skollega Hallgrim Oppheim. Det 
var bortimot stupmørkt da de var 
ferdige på den nye pistolbanen på 
Steinkjersannan. Han var heller 
ikke snauere enn at han skjøt 586 
på grovpistol det året - et resultat 

BJØRN MYRSET  
TAR DYPDYKK I GAMLE  
ÅRBØKER OG IDRETTS- 

LEKSIKON, OG DRAR  
FRAM GLEMTE GLIMT  

AV HISTORIENS  
GANG. 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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han var stolt over. Det gikk også 
gjetord om hans 539 med Ga-
rand-rifle på NM 300m.

Vi avslutter oppsummeringen 
fra 1967 med 10 på topp i Armé-
gevær-konkurransen på 300m:

Hele 10 mann har i 1967 skutt 
over 540 poeng og listen over de 
beste årsresultater er: 1. Hallvard 
Stormoen, Oslo skytterlag 561. 
2. Jon Istad, Voss 556. 3. Magne 
Landrø, Oslo østre 554. 4. Thor-
mod Næs, Laksevåg 551. 5. Arne 
Rønning, Jørstadmoen 54 7. 6. 
Knut Wedum, Oslo østre 547. 7. 
Olav Medaas, Granvin 547. 8. 
Finn Amundsen, Oslo østre 542. 
9. Arne Strendo, Radding, junior 
541. 10. Nils Lysen, Tørvikbygd 
540.

Helt til sist skal jeg få referere litt 
fra rapporten fra vår eneste rep-
resentant under prøve-OL i 1967 i 
Mexico. Magne Landrø forteller i 
sin konklusjon:

«Skal det satses og sendes folk til 
lekene i 1968, må det utvilsomt 
legges stor vekt på den fysiske 
form, slik at denne er så god som 
overhodet mulig. Dette er meget 
viktig skal man holde en helmatch 
som har stående til slutt. Det må 
legges stor vekt på at det skal 
skytes “lett”, at det ikke slites for 
mye underveis så man har noe å 
gi på slutten. Videre er det meget 
viktig å trene opp en takt som er 
raskere enn den som vanligvis 
benyttes her hjemme. Disse to 
momentene er så viktige at de 

må vies den største oppmerk-
somhet, etter mitt skjønn. Det bør 
videre trenes på baner som har 
mye “mirage” for å få trening i å 
beherske denne vanskelighet, som 
helt sikkert vil være til stede også 
neste gang». Med andre ord: ikke 
mye har endret seg på 50 år.

Premieutdeling til
grovpistolskyttere i 1967.

Vilhelm Mejdell – Forbundets 
president i 1967
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Nordiske mestere i 1967.

FOR RIFLESKYTTEREN
Sjekk	vårt	utvalg	av	luftkuler	og	.22	ammunisjon	 til	rifle!	

2,95,- 2,95,- 1,95,-

55,- 99,-

1,43,-

69,- 0,95,-

Vi har også et bredt utvalg av kuler, krutt og tennhetter til hjemmelading. 
Du finner alt i vår nettbutikk!

Web: nettbutikk.norma.as 
Mail: ordre@norma.as 
Tlf: 22071300/90036082

Annonse

http://nettbutikk.norma.as/search?q=rws%20rifle
http://nettbutikk.norma.as/search?q=rws%20rifle
http://nettbutikk.norma.as
mailto:ordre%40norma.as%20?subject=
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Som et arbeidsdokument tar jeg 
for meg påstanden:

1)
En patron med minimalt 
komprimert kruttladning 
gir bedre presisjon, enn en 
ladning hvor det er stort 
fritt luftvolum mellom 
basen til bullet og høyden til 
kruttsøylen.

Til testen bruker jeg min 
Smith&Wesson revolver i caliber 
.500 S&W M med Ø=.500 i.e. 12.7 
mm med en hylselengde på 41.0 
mm. Jeg kjøpte den på begynnels-
en av 2000-tallet. Første året 
produserte S&W-fabrikken 35 000 
slike revolvere. Pussig nok forbød 
Politidirektoratet revolveren for 
noen år siden, men samme våpen 
i caliber .460 S&W M er tillatt. 
Det kan føyes til at den kinetiske 
energien (1/2mv2) til prosjektilet 
i en .460 er adskillig høyere enn 
i en .500, mens impulsen (mv) 
er de samme. Begge er tillatt i 
feltpistol-disiplinen Magnum 2, 
hvor max Ø= .505. Det er ingen 
som bruker fabrikkpatroner til 
konkurranse, prosjektilhastighet-
en halveres med hjemmelading til 
impulsen (faktoren) omkring 350. 
Etter reglementet må faktoren 
minimum være 270. Jeg bruker 
klette Pb bullet #290501 med m = 
320 gr og med Ø =.501. Fabrikken 
har sett lyset når det gjelder min 
revolver; både overgangs con i 
tønne og løpsdiameter er .500. Et 
bly prosjektil skal ha en diameter 

Etter å ha ladet pistolpatroner i mer enn 50 år, blir jeg fortsatt fascinert 
av alle meninger og synspunkter knyttet til ladningen. Kvaliteten på 
disse varierer veldig. En viktig oppgave synes jeg er å verifisere eller 
falsifisere konkrete påstander. 
 
// AV WILLY KLETTE //

1/1000 tomme over, altså .501. 

Under NM’ene har jeg brukt 12.5 
gr Vihtavuori N 32C cowboykrutt. 
Dette kruttet har hule kruttsylin-
dere og følgelig minimal densitet i 
forhold til tilsvarende kruttsorter. 
Men selv det kruttet fyller ikke 
særlig mye i den store hylsen. Det 
er stort luftvolum mellom krut-
tnivået og basen til prosjektilet. To 
ganger har jeg blitt plukket ut til 
faktorkontroll, og hver gang har 
hastigheten vært ganske nøyak-
tig 1050 fps. Faktoren ble da: 
1050*320/1000= 336.

Ladeapparatet jeg brukte var et 
Turret-apparat fra Lee støpt av 
gamle jernbaneskinner. Den rake 
motsetning til lettmetallpressene, 
som Lee ellers lager. Navnet er 
Lee Classic Turret Press og den 
har 4 stasjoner. Die-settet var fra 
Lyman med Wolfram Carbide 
sizing die. Plastkruttmålet til Lee 
synes jeg ikke så betryggende ut, 
så jeg valgte Dillon sitt. Den hule 
expanderen for kruttpåfylling 
og utviding av hylsemunningen 
var Dillon 50 Action Express i en 
spesiell die-kropp. Hylseholder-
en var Lee # 16, laget spesielt for 
.500 S&W.

Ved valg av krutt, var det noen 
parametere som skulle oppfylles. 
Faktoren skulle være omkring 350 
og hylsen skulle fylles så full at 
det ikke var fritt luftvolum over 
kruttsøylen og bulletbasen. Ingen 
pistolkrutt kunne oppfylle disse 

LADEHJØRNET 

LADEHJØRNET

WILLY KLETTE ER 
KULEPRODUSENT  

OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  
I DENNE SPALTEN DELER 
HAN AV SIN KUNNSKAP 

OG ERFARINGER. 

kravene. Så valget måtte være et 
riflekrutt. I lang tid har jeg hatt en 
rusten blikkboks med Vihtavuori 
N 130 riflekrutt i det treskapet 
hvor krutt skal oppbevares. Det 
anbefales naturligvis ikke å bruke 
krutt fra en rusten blikkboks, men 
selve kruttet var helt fint uten lukt 
av syre. Så det ble til at jeg brukte 
det kruttet. Tennhettene, som ble 
brukt var store rifle tennhetter fra 
Remington; # 9 ½.  I Vihtavuori 
sitt ladehefte står det at N 130 er 
egnet til .223 Remington og rette 
riflehylser i .45-70 Government og 
.458 Winchester Magnum.

Nå var jeg klar til å teste. Det ble 
fylt 20 gr N 130 i hylsen. Rust-
støvet sank så sakte ned i hylsen 
at det la seg som et tynt rødt lag 
over kruttet. Forsiktig blåste jeg 
det vekk. Ved avfyring var det et 
svakt puff og liten rekyl. På gulvet 
foran munningen hadde jeg lagt 
ut hvit duk, for å se om det kom 
ut uforbrent krutt. Det gjorde det 
ikke. Så ble ladningen økt med 5 
gr av gangen, og rekylen ble for-
sterket. Da jeg kom til 40 gr med 
N 130 så stoppet jeg, av den enkle 
grunn at det bare var 6-7 mm til 
hylsen var full. Rekylen var nå om 
lag den samme som ladningen 
med N 32C-kruttet, men skyvet 
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varte lenger. Så gjensto det å 
teste ladningen, og samlin-
gen var svært god, som bildet 
viser. Samlingen var bedre enn 
den jeg har oppnådd med 12.5 gr 
med N 32C. Typisk for samlin-
gen til N 32C var ett dårlig og fire 
gode treff. Årsaken er innlysende. 
Kruttet fordelte seg forskjellig i 
hylsen i forhold til tennhetteflam-
men, ved avfyringen og rekylen 
av de fem skuddene. Med 40 gr N 
130 holdt kruttet seg i ro. Det var 
ikke uforbrent krutt på den hvite 
duken, eller uforbrent krutt i løpet 
etter skyting med 40 gr ladning. 
Forøvrig så er fenomenet med 
et treff litt utenfor en ellers tett 
samling kjent blant VM-grovpistol 
skyttere under presisjonsdelen på 
1/2 -m skive. En ladning på 1.5 
gr N 310 krutt fyller ikke særlig 
mye i en .32 S&W Longhylse, 
som opprinnelig var beregnet for 
sortkrutt.

Dermed er påstanden 1) ver-
ifisert.

De fleste revolverpatroner har 
opprinnelse fra sortkruttt-tid-
en. Energien pr volumenhet er 
mye lavere for sortkrutt enn for 
røksvakt krutt så derfor var det 
nødvendig med hylser med stort 
volum. Ladere bør derfor velge 
moderne kruttsorter som fyl-
ler godt opp i hylsen. Både Vi-
htavuori og Winchester har gode 
kruttsorter som fyller godt opp 
i hylsen. Disse er N 32C og Trail 
Boss. Kruttsortene er populære 
innen Cowboy Action Shooting. 
Der skytes det nødvendigvis med 
.45 Colt patroner hvor hylsen 
har et enormt volum. Kruttet N 
32C brukes av noen ladere i .32 
S&W Long med gode samlinger 
som resultat. Ellers så ser jeg at 
Vihtavuori-heftet opererer med en 

smørbrødliste med ladeforslag i f.eks. .44 Remington Magnum. Det 
virker som de putter inn de rareste kruttsorter med eneste mål å 
oppnå maksimalt trykk. Eksempel på det er et 200 gr mantelpros-
jektil med maks ladning på 11.3 gr N 320 krutt! I så fall blir hylsen 
mindre enn halvfull med krutt og en kan faktisk få en dobbeltlad-
ning. Maksimal ladning med N 110 krutt er til sammenlikning 26.3 
gr. Begge patronene har samme maksimaltrykket.

KONKLUSJON: Velg kruttsorter som fyller godt opp i 
hylsen. 


