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VÅR  
– OG LYSERE TIDER I VENTE

Nå er vinteren endelig på hell og vi går lysere og varmere tider 
i vente. Påskeferien er straks i gang, og mens du forhåpentligvis 
slapper av og koser deg i solveggen samtidig som du leser dette 
årets første utgave av Skytternytt kan vi blant annet by på:

– Stemningsrapport og resultater fra Årets NM på 10 og 15 meter som ble 
arrangert i Sotra Arena og Sartor skytehall. (Side 18)

– Førsteinntrykk av splitter nye luftpistoler fra Walter og Morini signert 
vår faste spaltist Hans Olav Bjelvin. (Side 24)

– Intervju med den engasjerte pistolskytteren og verdige vinner av prisen 
“Årets Skyttersjel”, Per Rune Magnussen fra Sola Pistolklubb. (Side 12)

– Et tilbakeblikk 50 år tilbake i tid til 1968 signert vår faste spaltist Bjørn 
Myrset. (Side 30)

– En oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter i 
den nylig vedtatte våpenloven. (Side 10)

– Sportssjef Tor Idar Aune forteller om satsingen på unge talent på Skyt-
terlandslaget. (Side 14)

– Vår faste spaltist Willy Klette forklarer hva han har på ladebenken sin i 
“Ladehjørnet”. (Side 28)

Sist men ikke minst har du muligheten til å bli med i trekningen om 
tre eksemplarer av Norsk Idrettsleksikon om du klarer å svare rett på 
spørsmålene i vår påskequiz (side 21).

Vi ønsker lykke til, og riktig god påske!

Haakon Stensrud

Webredaktør, Haakon.Stensrud@skyting.no 
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VÅR  
– OG LYSERE TIDER I VENTE

PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Skytterkonferansen 2018 var en suksess, men 
vi har likevel mange forbedringspunkter til 
neste gang. Fristen for å evaluere Skytterkon-
feransen var 2. mars. Allerede 5. mars presen-
terte administrasjonen evalueringsresultatene 
for kretslederne og samme uke ble de lagt ut 
på skyting.no. Det kom en rekke meget gode 
skriftlig innspill som alle er blitt delt som del av 
presentasjonen. Neste gang (januar 2020) skal 
vi bli enda bedre på faglig innhold i parallellses-
jonene, gjøre detaljprogrammet kjent minst 
én måned tidligere, gjøre prosessen rundt 
fagdiskusjonene på søndagen vesentlig bedre, 
skaffe flere leverandørstands, legge opp til flere 
deltagere, trolig fjerne dagspass (utover gjester) 
og vurdere et rimeligere sted (når det også tas 
høyde for ekstra reisekostnader f.eks. til Hamar 
eller Fornebu) 

Søndagen på Skytterkonferansen var både diskusjon-
er og innspill om Fellesreglementet, og ikke minst om 
endringer i feltreglementet for pistol. Konferansen 
ga mange meget gode innspill til klasser og øvelser 
i forbindelse med norgesmesterskap som dere vil se 
igjen i revidert forslag som kommer før påske.

Våpenloven ble enstemmig vedtatt av Stortinget etter 
behandling 15.mars. Det var gledelig å registrere at 
samtlige partier ga positiv omtale til norsk våpenkul-
tur slik denne blir ivaretatt av skytter- og jegerorgan-
isasjonene. Justisdepartementet har startet arbeidet 
med ny våpenforskrift. Skytterorganisasjonene vil 
følge arbeidet gjennom det tidligere oppnevnte «for-
skriftsutvalget». Se egen artikkel i Skytternytt for mer 
informasjon om hva våpenloven betyr for deg som 
skytter.

Mesterskapene for 2018 er godt i gang. EM Luft 2018 
for viltmål, pistol og rifle ble avholdt i Györ i siste 
halvdel av februar. Mesterskapet viste at vi er inne i et 
generasjonsskifte og at våre unge skyttere hevder seg 
stadig bedre internasjonalt.

Når dette leses er NM luft 2018 for pistol og rifle 
akkurat avsluttet på Straume på Sotra sør for Bergen. 
Det er veldig bra at vi bygger arrangementskom-
petanse og skaper engasjement for sporten vår flere 
steder i landet. Fantastisk arena, og optiske skiver 
er fremtiden. Et bra arrangement som har læring-
spunkter, slik det ofte er. Vi håper arrangøren søker 
arrangementet på nytt så snart som mulig slik at 
arrangementskompetansen utvikles videre.

Nå står mange norske mesterskap for tur innen alle 
grener og innen ISSF, FITASC og PPC. Nytt av året 
er NM-Veka 2018 som er et samarbeidsprosjekt 
mellom NIF og NRK med Norsk Tipping som hoved-
sponsor. Som del av NM-Veka vil Rogaland Skytter-
krets, Stavanger PK og Sola PK arrangere NM Pistol 
25M 13.–18. august 2018 på Gjesdal med finaler i 
ny skytehall på Sola. Finalene for senior menn og 
kvinner innen silhuettpistol og sportspistol vil bli vist 
på NRK1 onsdag 15. august på sen ettermiddag. Dette 
blir spennende. Arrangøren kommer med mye mer 
informasjon de neste ukene.

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

Håvard Larsen

President

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

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Det ligger litt i lufta, men det er på en måte litt 
plagsomt å skulle begynne å snakke om det. 
Det har vært skoleskytinger i USA, terroranslag 
i Europa, og faktisk en del episoder i eget land 
den siste tiden. Alle disse fører til at det for 
enkelte blir lett å føre symbolpolitikk som kan 
føre til begrensning av antall våpen i privat eie, 
og innstramminger på mulighet til å erverve 
våpen i fremtiden. 

Sett i lys av de endringene som nå kommer i ny 
våpenlov med tilhørende forskrift, sammen med både 
rykter og politiske diskusjoner fra Europa, så er det 
kanskje på sin plass at NSF begynner å diskutere 
følgende tema: Hva gjør vi som skyttere, ledere og or-
ganisasjon dersom det kommer et påbud om tidsbe-
grenset våpentillatelse, eventuelt knyttet opp mot et 
aktivitetskrav? Nå er det kanskje mange som allerede 
har lurer på om jeg er splitter pine gal som tar opp 
dette spørsmålet. Det som er viktig er at diskusjonen 
rundt temaet starter, og da er det bedre at vi setter i 
gang et arbeide på våre egne premisser. Dette sier jeg 
selv om jeg ikke har noen konkrete indikasjoner på 
at vi faktisk vil få et påbud om midlertidig våpentilla-
telse, ei heller knyttet opp mot noe aktivitetskrav. 

Faktisk så var temaet om 5 års gyldighet på våpenko-
rt oppe som tema i de forhandlingene som har vært 
nå rundt innstramminger i våpenloven, men dette 
ble ikke tatt med videre som en del av det fremlagte 
forslag. Når det gjelder aktivitetskrav, så har det ikke 
(ennå) kommet noe fra Europa som vil påvirke det 
norske lovverket ennå, men det kan faktisk komme 
når som helst hvis man tenker på det politiske klima 
som finnes rundt våpentema per dags dato. 

En av hovedutfordringene vi har i Norges Skytterfor-
bund er den relativt store ubalansen det er mellom 
aktive utøvere og faktiske medlemmer. Det som 
er helt klart er at et eventuelt aktivitetskrav, som 
hjemler justering av våpentillatelser ved mangelfull 
deltagelse, ville skape relativt stor trafikk både på tre-
ninger og konkurranser i regi av våre klubber. Nå er 
jeg en tilhenger av økt aktivitet, det skal det ikke være 
noe tvil om, men dette tror jeg ville være feil medisin.

Alle vi som er medlemmer i Norges Skytterforbund 
må aktivt jobbe for at idretten vår får en status i sam-
funnet der det er uaktuelt å bli mistenkeliggjort kun 
fordi man er våpeninnehaver. Dette gjør vi til daglig 
gjennom å utøve elementene innen sporten vår på en 
måte som ikke skaper negativ omtale eller kritisk fok-
us. Dette gjør vi gjennom holdningsskapende arbeid 
blant alle medlemmer fra ungdommer til veteraner, 
og ved å spre vårt budskap på en måte som fremmer 
interessen og skaper tillitsbaserte relasjoner.

I Norge er skyting faktisk veldig populært, og de aller 
fleste nordmenn har et positivt forhold til sporten vår. 
Gjennom de årlige sendingene fra Landsskytterste-
vnet får alle innbyggere et gratis innblikk i en del av 
skytterfamilien som viser at skyting er en familie- og 
folkesport, i tillegg til at det kan være toppidrett der-
som det utøves på riktig måte. Det må derfor stilles 
krav til at det ligger andre hensyn enn våpeneierskap 
til grunn for et mistenkeliggjørende fokus fra forvalt-
nings- og politimyndighetenes side. Men dette er ikke 
noe NSF sentralt kan bare bestemme i et vedtak, dette 
er kulturarbeid i stor stil, og det må vi gjøre sammen.

Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomiteen 
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SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Vi er nå godt i gang med 2018, og det nye 
året har allerede bydd på blant annet norske 
mesterskapsmedaljer og uttak av utøvere til 
Skytterlandslaget Elite. I tillegg har vi mye å se 
frem til i 2018, blant annet tildeling av Konge-
pokalene som i år skal deles ut innen pistol. 

Heidi Sørlie-Rogne og Henrik Larsen ble i februar 
presentert som de to første utøverne på det øverste 
nivået i toppidrettssatsingen vår, Skytterlandslaget 
Elite. Jeg er veldig glad for at Heidi og Henrik sa ja 
denne muligheten. Begge representerer de verdier vi 
ønsker at utøverne på Skytterlandslaget Elite skal ha; 
de er svært treningsvillige, og de har evne til planleg-
ging og gjennomføring. At de allerede er på et svært 
høyt sportslig nivå har de begge vist gjennom sine 
resultater i internasjonale konkurranser og mester-
skap det siste året. Henrik viste dette senest i februar 
da han var desidert best i den innledende skytinga i 
EM 10m og endte på en 4. plass i finalen i sitt første 
mesterskap som senior. Heidi og Henrik er i tillegg 
meget positive bidrag i utøvergruppa, både ved at de 
deler kunnskap og ved sin alltid positive innstilling og 
gode humør. På Skytterlandslaget Elite legges det til 
rette for maksimal satsing mot neste OL og PL med 
et individuelt tilpasset opplegg, og Heidi og Henrik 
jobber allerede godt sammen med sine trenere og 
sportssjef. Vi har flere utøvere som også jobber svært 
godt i de respektive landslagsgruppene, og jeg håper 
og gleder meg til vi kan presentere flere utøvere i 
samme gruppe som Heidi og Henrik.

Jeg tror at et lagmiljø hvor utøvere jobber sammen 
og pusher hverandre er veien mot toppen, og for så 
å kunne prestere gang på gang. Det var derfor svært 
gledelig at Henrik fikk selskap av lagkamerat Endre 
Hagelund i finalen i årets EM 10m. Endre, som til 
slutt tok en 6. plass i den tøffe konkurransen, er et 
ypperlig eksempel på hva en utøver som har tatt en 
beslutning og dermed legger ned en imponerende 
treningsinnsats kan få til. Jeg tror at en slik offensiv 
holdning er viktig for å kunne ta de tøffe beslutnin-
gene og legge ned det arbeidet som kreves på veien 
mot toppen.

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

Mesterskapsmedaljene var det juniorene våre som 
stod for under EM. Espen T. Nordsveen viste at han 
trives på banen i Györ ved at han tok intet mindre enn 
to EM-medaljer på to forsøk. Sølv i normal-øvelsen og 
bronse i mixed viltmål er en fantastisk prestasjon på 
samme bane som han ble europamester på for to år 
siden. Jeanette Hegg Duestad og Benjamin T. Karls-
en skjøt seg til bronsemedalje på 10m luftrifle mixed 
team. Dette er en ny og morsom øvelse, og ikke minst 
var det en svært spennende øvelse å se på – spesielt 
når man har utøvere som kjemper om medaljer. Jeg 
vil også berømme juniorene for et godt og tett mil-
jø på tvers av grenene under mesterskapet, hvor de 
støttet hverandre på skytebanen på dagtid, hadde 
meningsfulle diskusjoner på kveldstid, og generelt 
bød på mye høy latter. 

I 2018 vil Kongepokalene deles ut innen pistol. I 
henhold til NSFs regler for tildeling av Kongepokal 
deles pokalene ut kun i de olympiske/paralympiske 
øvelsene og til gullvinnere i NM for hvert kjønn. 
NM-vinnernes resultat i både innledende skyting 
og finale blir derfor sammenlignet med vinnerres-
ultatene i internasjonale mesterskap og verdenscup 
siste år, og beste resultat vinner Kongepokalen. Det 
betyr at årets nybakte norgesmestere i 10m luftpis-
tol allerede er med i konkurransen om den høyest 
rangerte premien i skytter-Norge – og det blir derfor 
et spennende NM i Rogaland i august!

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 
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Nytt ISSF regelverk er på plass på hjemmesi-
dene. Flott jobb av de som oversetter. Det er 
ikke en enkel oppgave å oversette et til dels 
komplisert regelverk slik at den jevne skytter 
forstår hva som er skrevet. Det er vanskeligere 
enn vi tror dette med å finne de rette ordene 
som skal beskrive en situasjon. Ofte noe en-
klere med originalspråket som kan ha flere ord 
for å beskrive nyanser. Det er lett å gå i fellene 
som i ettertid skaper tolkningsproblemer når 
en situasjon skal ryddes opp i. Det er derfor 
juryen finnes. 

Det er mange av dere som bruker regelverket i 
hverdagen og vi får ofte spørsmål om forklaringer og 
tolkinger. Det finnes heldigvis en del litteratur som 
kan hjelpe oss videre. ISSF lager fortløpende en del 
sammendrag og hjelpemidler som vi kan bruke. 

Skal du arrangere et NM eller større stevne kan ISSFs 
sjekkliste for Teknisk Delegerte (TD) være et godt 
hjelpemiddel. Kjekt å få en oversikt over hva som bør 
være på plass og hva man bør tenke på når man plan-
legger. Den er laget for de store mesterskapene, men 
mye matnyttig uansett.

Du finner denne sjekklisten og andre nyttige digitale 
dokument på ISSFs nettsider ved å trykke her.

Alt er imidlertid på engelsk så få noen til å hjelpe med 
oversettelse hvis det er behov.

Vi finner også en hel del mer på samme nettside. Noe 
under generelt og noe er grenrelatert. Finalegjen-
nomføring er også kommet på plass i en komprimert 
mappe (zip-fil) som kan lastes ned på siden. De for-
skjellige finalene ligger som Excel-ark og det er bare 
å legge inn start tidspunkt for når finalen skal starte. 
Da oppdaterer hele arket seg automatisk med aktuelle 
tider for alt som skal skje. Enkelt, greit og praktisk for 
en skyteleder.

For de enkelte grener finnes en oversikt over alt som 
tilhører en utstyrskontroll. Først en oversikt over hva 
som kreves av utstyr og så en beskrivelse av hvordan 

SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ
utstyret skal brukes. Greit å ha for de som skal kon-
trollere, men like viktig for skyttere som skal kontrol-
leres. Det er viktig å vite hva som venter når man skal 
igjennom en slik kontroll.

Videre finner vi en bruksanvisning for RTS-dom-
mere (Results, Timing, Scoring). På norsk blir det 
RTD-dommere (Resultater, Tidtakning og Døm-
ming). Det er huskelister og beskrivelser av hvilke 
ansvar og oppgaver som påligger en dommer som 
jobber med elektroniske skiver. Nyttig hjelpemiddel

Til slutt har vi kanskje det beste hjelpemiddelet i 
hverdagen. Treningsmanual for skyteledere og dom-
mere. Her finnes det meste av det som vi har bruk for 
når vi skal gjennomføre et stevne, utenom finale som 
er beskrevet tidligere. Her er kortversjon av regelver-
ket med kommandoer og tidsangivelser. Her finner 
vi henvisninger til regelverket for de fleste problemer 
som kan oppstå under veis, samt en del nyttige hus-
kelister.

Håper dere kan ha nytte av noe av dette og lykke til 
med bruken.

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Kongsberg Target Systems A/S

Heistadmoen Industripark
3608 Heistadmoen, Kongsberg

Telefon: 32 76 30 00
E-Post:  salg@kongsberg-ts.no
 live.kongsberg-ts.no
www.kongsberg-ts.no

NYHETER

Kongsberg Targets Systems introduserer MpX v3

Pegasus –nytt stevnestyringsprogram (erstatter Orion). 
Tilfredsstiller ISSF/NSF og DFS sine krav og behov og  
har en rekke nye funksjoner som f.eks:
• Støtter opptil 3 graver mot samme standplass
• Fristart – mulighet for individuell styring av hver

skive med individuell skytetid.
• Enkelt bytte av blinkdefinisjoner
• Betydelig økt hastighet på gjennomføring av

skyteprogram (bytte av serier ol.)
• Alle skyteprogrammer/Innstillinger pre-definert
SDU-3 - ny sentralenhet med sterkt forbedret kapasitet

WinGPS Cloud- nytt brukergrensesnitt og sanntidsvisning 
på internett

• Kan sees fra en hvilken som helst PC/Mac/Smartphone/
nettbrett etc. tilkoblet internett

Be om datablad for full 
oversikt over alle nye 
funksjoner/muligheter!

En ny generasjon av programvaren som benyttes sammen 
med våre elektroniske skyteskiver

Nyutviklet software og Optic score skive  
- perfekt for ISSF/NSF markedet

Kongsberg OpticScore
BRUKSOMRÅDE:
Skive for korthold; Luft og .22LR
10-15 meter rifle og pistol
50 meter rifle
• Optisk deteksjon – suveren presisjon
• Justerbar LED belysning av

sikteblinken
• Minimalt vedlikehold.

Har ikke gummi-  eller  papirbånd
• Integrert kulefanger for luftvåpen

TILLEGGSUTSTYR:
• Integrert frittstående skiveheis

for stå, kne og liggende skyting
• Kompatibel med øvrig utstyr fra

Kongsberg, herunder PC-Target
software for hjemmebruk

Ta kontakt for mer
informasjon og et
godt tilbud!

http://www.issf-sports.org/theissf/rules/amendments_interpretation.ashx
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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. 

For et par år siden ble det forbudt for pistol- og rifleskytterne i ISSF-øvelser å bruke skylapp/blender 
som er festa på siden av capen/skytebrillene, mens vi lerdueskyttere fortsatt fikk lov. Men jeg har hørt at 
reglene for utforming av slike sideblendere er blitt endra foran denne sesongen. Stemmer dette?

Mvh.

Trap-skytter

// 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 // 

Ja, det stemmer. Tidligere fikk ikke sideblenderen rekke ut foran pannen, men dette er nå endra til at den 
kan stikke ut 30 mm, se skissen på neste side. Høyden er fortsatt maksimum 60 mm, og materialet må 
være plast. Skyttere i alle grener kan som før bruke en lapp foran det ene øyet, maksimum 30 mm bred.

Dag Olav Rønning

§ §
§

§

§
§

§

§

§ §

§

§

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

REGLER

Kvinner og kvinner junior skal etter at det internasjonale forbundet vedtok «likestilling» på skytterbanen, 
skyte samme antall skudd som menn i alle konkurranser. Kvinnene skjøt dermed 60 skudd i NM, men hva 
skal vi gjøre i vanlige konkurranser? Og i KM?
 
Mvh.
Luftskytter

// SPØRSMÅL // 

// SVAR // 

Regelverket for pistol for vanlige stevner sier at man der skyter i klasse A/B/C/D, uavhengig av alder 
og kjønn, med unntak for ungdom. Og denne delen av regelverket er ikke endra, sjøl om det ble gjort et 
hastevedtak for å tilpasse NM-reglene til de nye internasjonale bestemmelsene. Kvinner og kvinner junior 
kan dermed i 2018 velge om de vil skyte 40 eller 60 skudd i vanlige stevner. Men siden 60 skudd nå er 
normen i NM, vil nok de fleste velge dette. Foran 2019-sesongen vil det bli foretatt en gjennomgang av 
klassetilbudet i vanlige stevner, og det vil bli avklaringer og kanskje endringer på dette området. (Dette 
gjelder også de øvrige øvelsene der antall skudd for kvinner er blitt økt i mesterskap, det er f.eks. ikke 
gitt at «alle» skal måtte skyte helmatch rifle overalt, selv om det er denne øvelsen som nå er mester-
skapsøvelse for begge kjønn og for både senior og junior.) 

Når det gjelder KM (og DM) står det i reglene at det er kretsen (kretsene) som bestemmer hvilke øvelser 
og klassegrupper det skal arrangeres mesterskap i. Så her bestemmer man lokalt hvor mange skudd 
som skal skytes.

Dag Olav Rønning



10

HVA BETYR DEN NYE 

VÅPENLOVEN FOR DEG? 
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Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt 
ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører 
deg som skytter.

 // TEKST: Norges Skytterforbund //

Det var dissens i enkelte tilleggs-
forslag, men loven i sin helhet ble 
vedtatt uten motforestillinger.

Kort hva våpenloven vil bety 
av endringer for Norges Skyt-
terforbunds (NSFs) skyttere:

• Krav til vandel innføres som nytt 
kriterium ved godkjennelse av 
våpensøknader.

• Felles krav til sikkerhetsop-
plæring av nye skyttere. Skytter-
organisasjonene er forutsatt tatt 
med i arbeidet med utvikling av 
kurset.

• Magasinbegrensning på 20 
patroner for håndvåpen, slik det 
er regulert i EUs våpendirektiv. 
Forskriften vil regulere dette 
nærmere.

• Det vil kunne gis dispensasjon 
for personer over 18 år til å kjøpe 
håndvåpen. Forskriften vil regul-
ere dette og det er ventet en streng 
praksis. Dette har i mange år vært 
en fanesak for NSF, blant annet 
med tanke på problemet junior-
skyttere som deltar i internasjon-
ale stevner har i forbindelse med 
transport av våpen som de ikke 
selv eier.

• Behovsvurdering vil fortsatt 
legges til grunn ved innvilgelse av 
kjøpetillatelser. (Jaktgarderoben 
ble økt fra 6 til 8 våpen).

• Personer som ikke har våpenkort 
må ha politiets tillatelse til å låne 
våpen. Dette gjelder ikke utlån i 
forbindelse med opplæring og or-
ganisert trening, dvs. utlån under 
forsvarlig tilsyn.

• Politiet får hjemmel til å kreve 
medlemslister fra klubbene. 
Tidligere har personvernhensyn 
krevd samtykke før slike opplys-
ninger blir gitt.

• Kravet om forhåndsvarsel ved 
kontroll av våpenoppbevaring i 
private hjem, er tatt ut av lovtek-
sten. Forhåndsvarsel vil imidlertid 
bli regulert i våpenforskriften, 
dette fordi rutinemessig kontroll 
av privat våpenoppbevaring uten 
forhåndsvarsel ville stride mot 
Grunnlovens paragraf 102 om rett 
til respekt for privatliv.

• Forbud mot enkelte typer 
halvautomatiske rifler. Dette 
vil ramme jegere og dynamiske 
skyttere. Det er her snakk om 
halvautomatiske våpen som 
opprinnelig var laget for militæret 
eller politiet. Men man har man 
også forbudt enkelte typer halvau-
tomatiske rifler av «ikke-militær» 
opprinnelse som i mange år har 
vært tillatt til jakt. Mens det – 
etter strenge kriterier – er hjemlet 
dispensasjon for aktive dynamisk 
skyttere, er det mange jegere som 
nå må avhende sine rifler. Rifler 
som er lovlig kjøpt og har vært 

benyttet i årevis.

NSF og andre norske skytteror-
ganisasjoner har fulgt prosessen 
nøye og bidratt med innspill. De 
har fått gjennomslag for mye, men 
ikke for alt. NSFs generalsekretær 
Arild Groven har innvendinger 
mot særlig to punkter i lovteksten. 
Det første er at forbudet mot en-
kelte typer halvautomatiske rifler 
får tilbakevirkende kraft i den nye 
loven:

– Det er en svært tvilsom prak-
sis som her benyttes. Forbudet 
gjelder også tidligere, lovlig 
ervervede våpen og til overmål 
ytes det ikke økonomisk kompen-
sasjon til de berørte jegerne, sier 
Groven.

Det andre er at kravet om 
forhåndsvarsel ved kontroll av 
våpenoppbevaring er tatt ut av 
lovteksten og nå heller er regulert 
i våpenforskriften.

– Jeg ser ingen legitim grunn til 
at forhåndsvarsel ikke skal være 
lovregulert og bestemmelsen bur-
de løftes fra forskrift til lov, sier 
NSFs generalsekretær.

Justisdepartementet har startet 
arbeidet med ny våpenforskrift, et 
arbeid skytterorganisasjonene vil 
følge. Forskriften vil bli sendt på 
høring før den vedtas.
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PER RUNE
MAGNUSSEN

Årets Skyttersjel har vært en pådriver for skyttersporten i mange år og foruten å være en merittert 
pistolskytter selv stiller han alltid opp for andre og har viet utallige dugnadstimer til
Sola Pistolklubb.

 // TEKST: Haakon Stensrud // FOTO: Andrew Walls

HAN BLE ÅRETS SKYTTERSJEL
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Magnussen begynte med pistol-
skyting i Sola Pistolklubb i 1976, 
og har holdt det gående siden:

– Jeg var med en kamerat og fikk 
prøve luftpistol i kjelleren deres. 
Det var spennende,  utfordrende 
og gøy. Da var det gjort - det ble 
begynnelsen på mange år med 
skyting, mimrer han.

Siden den spede starten i en 
kjeller i Rogaland har han op-
plevd en rekke flotte opplevelser 
via pistolskytingen og kan varmt 
anbefale sporten:

– Pistolskyting er en idrett som 
passer alle uansett alder og kjønn. 
Du avgjør selv hvilke øvelser du vil 
skyte og hvor mye tid du vil legge 
ned i trening. Det er kjempegøy å 
reise rundt i landet å konkurrere. 
Det er utrolig hyggelig å treffe 
venner fra hele landet, alle deler 
på erfaringer, får mange tips og 
råd - jeg føler vi er en stor familie. 
Ekstra gøy er det å krype opp på 
pallen under NM sammen med 
klubbkamerater for verdens beste 
klubb Sola Pistolklubb!

STILLER ALLTID OPP OG HJELP-
ER TIL
Utenom skytingen jobber Mag-
nussen som elektriker på Sta-
vanger lufthavn Sola der han har 
jobbet i over 30 år. Det meste av 
fritiden går imidlertid til skyting 
og Magnussen forteller at sporten 
etter vært har blitt en livsstil ikke 
bare for ham selv, men også for 
hans kone og to sønner som begge 
har blitt skyttere på høyt nivå. I 
skyttermiljøet på Sola er han kjent 
som en som alltid stiller opp og 
hjelper andre.

– Det som gjør det ekstra givende 
å holde på med skyting er jo net-
topp at jeg kan hjelpe andre. Det 
å hjelpe andre til å forstå hvordan 

man kan trene annerledes og 
riktig, hvordan små justeringer 
på våpen og teknikk gjør store 
fremskritt og så videre er virkelig 
gøy, sier han.

Magnussens gode og hjelpsomme 
innsats har ikke gått upåaktet hen 
og det var ikke mangel på lovord 
om ildsjelen fra Sola pistolklubb 
blant de mange nominasjonene 
til “Årets Skyttersjel” i fjor. “Per 
Rune er en som alltid stiller opp 
for andre” og “Per Rune har 
vært en stor pådriver for å få 
et godt skytter-Norge” er bare 
bruddstykker av den gode omtalen 
Magnussen fikk. Hovedpersonen 
selv syntes allikevel prisen kom 
overraskende på:

– Det var veldig hyggelig å vinne 
prisen selv om den kom som et 
bombenedslag der og da. I  et-
terkant syntes jeg det er ekstra 
hyggelig at noen har fanget opp 
hva vi holder på med og synes jeg 
fortjente prisen såpass mye at de 
nominerte meg bare for å holde på 
med det jeg synes er morsomt og 
givende.

DUGNAD FOR NY INNENDØRS-
BANE
For øyeblikket går mye av tiden 
for Magnussen og resten av Sola 
pistolklubb med til å bygge ny 
innendørsbane, og det blir mye 
dugnad fremover:

– Jeg har imidlertid alltid syntes 
det har vært gøy å jobbe dugnad 
for da får jeg lært noe nytt stadig 

vekk samtidig som jeg kan lære 
andre noe nytt. Vi får 20 baner 
på 25m og 10m med elektroni-
ske skiver når vi er ferdige. Alle 
skivene levert fra Megalink og vi 
får de første laser score-skivene på 
25m i Norge. Vi skal også arrang-
ere finalene under årets NM i 
hallen. Det meste arbeidet gjøres 
på dugnad så har vi litt å henge 
fingrene i fremover, forteller han.
 
HÅPER PÅ ET MER SAMLET 
NORSK SKYTTERMILJØ
Magnussen ser lyst på fremtiden 
og håper at han kan holde på med 
skyting i mange år fremover sam-
tidig som han ser for seg at Sola 
pistolklubb vil vokse videre og 
rekruttere mange unge skyttere. 
Han har imidlertid også et håp 
for for fremtiden til det norske 
skyttermiljøet:

– Jeg håper at skytter-Norge kan 
samle seg og dra lasset videre 
sammen. Jeg mener at uansett 
hva man driver med av skyting må 
vi i fremtiden stå sammen. Innen 
pistol snakker vi om feltskytter og 
baneskytter. Jeg forstår ikke prob-
lemstillingen, vi holder jo på med 
det samme bare det at avstander, 
skytestillinger og skiver er forsk-
jellig. Jeg tror også at vi må tenke 
større og stå samlet enten det 
gjelder rifle, viltmål, hagle, pistol 
eller jakt. Jeg er redd for at vi vil 
få kjørt oss kraftig fra politisk hold 
om mer begrensing og strengere 
krav til oss som elsker det vi hold-
er på med om ikke vi står samlet, 
avslutter Årets Skyttersjel. 

Per Rune Magnussen mottok prisen under Skytterkonferansen 2018. 
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Under EM i Ungarn i februar 
stilte Norge med en rekordung 
rifletropp på senior. Til World 
Cup senior i Sør-Korea i april er 2 
av 11 i troppen juniorer. Yngst er 
førsteårsjunioren Ruben Grønbeck 
Lillerud på OL-trap og i tillegg får 
også riflejunioren Jenny Stene sin 
WC-debut. Til World Cup i USA 
noen uker senere debuterer også 
junioren Jeanette Hegg Duestad i 
World Cup i rifleøvelsene.

– Vi kan kalle det et generasjons-
skifte det som skjer på riflesiden 
spesielt. Men det har utgang-
spunkt i vårt satsingsprosjekt 
Skytterlandslaget Junior/U23, 
som vi kjører sammen med 
Olympiatoppen, med støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB. I alt fire 
millioner kroner brukes de neste 

- Vi jakter først og fremst de som er sultne nok til å kunne bli best i 
verden. Og ikke overraskende finner vi mange av dem blant juniorene 
og de yngste seniorene. Her setter vi inn krefter gjennom Skytterland-
slaget for å se og følge de opp enda bedre enn før og samtidig gir vi de 
tidlig sjansen til å representere Norge i store internasjonale konkur-
ranser, sier sportssjef Tor Idar Aune. 
// AV NORGES SKYTTERFORBUND //

fem årene på utvikling av unge 
toppidrettsutøvere. Gjennom dette 
prosjektet og en bevisstgjøring av 
alle de 50 utøverne på Skytter-
landslaget skal vi skape en enda 
sterkere toppidrettskultur tilpas-
set det skyhøye internasjonale 
nivået som eksisterer i vår idrett. 
Og vi ser et særlig stort ønske om 
å bli best i verden hos våre yngste 
utøvere på Skytterlandslaget, sier 
Aune.

Skytterlandslaget er inndelt i flere 
nivåer og lag. Hver enkelt gren 
styres av egen landslagstrener og 
i tillegg taes utøvere ut på Skyt-
terlandslaget Junior/U23 og noen 
får tilbud på det vi kaller Skytter-
landslaget Elite, som er et tilpasset 
tilbud for våre aller fremste. Det 
er store forskjeller i sammenset-
ningen av de ulike lagene, men det 

SATSER BEVISST UNGT

ligger et felles ønske om å bedre 
holdninger, utvikle treningskul-
turen til å bli den fremste i verden 
og åpne opp for ungdommer i alle 
deler av Skytterlandslaget.

– Henrik Larsen er et eksempel 
på hvorfor vi må slippe til skyttere 
i store internasjonale konkur-
ranser snarest mulig når de viser 
vilje og kvalitet. Etter tre gode år 
på NTG Kongsvinger, ga han alt 
før sesongen 2017 og bodde mer 
eller mindre på standplass, gjerne 
mutters alene, for å trene seg god. 
Strålende prestasjoner i junior ga 
ham også muligheten til å debu-
tere i World Cup, der han klinket 
inn 12.plass på 50 meter liggende 
i WC München på første forsøk. 
I sitt første seniorår skjøt han 
utrolige 632,1 poeng med luftrifle 
i EM i februar og var akkurat da 
best i verden. Henrik har omtrent 
gitt alt og vi gir tilbake i form av et 
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tilbud vi mener skal være godt nok 
til å kjempe om OL-gull i framtida, 
sier sportssjefen.

I EM i Baku i fjor sikret Norge seg 
Topp 6-plassering i både viltmål, 
OL-trap, skeet, rifle kvinner og 
rifle menn i juniorklassen. Det 
har aldri skjedd tidligere. Rifle-
jentene vant både VM-gull og 
EM-gull som lag og riflegutta tok 
også medaljer i begge mesterskap. 
I årets EM Luftvåpen ble det to 
medaljer på vår eneste viltmåljun-
ior Espen Teppdalen Nordsveen 
og Norge vant også medalje på 
10 meter luftrifle mixed team. I 
tillegg så vi tydelig spor av høy 
kvalitet blant resten av juniorene, 
også på pistolsiden gledelig nok.

– Skytterlandslaget Pistol trenger 
størst fornying. Det vet både jeg 
og landslagstrener Uwe Knapp, 
og det vet selve landslagsgruppa 

også. Utøverne er samstemte i 
at pistollandslaget skal forynges, 
men i mellomtida ønsker de eta-
blerte utøverne å bidra til å skape 
en trygg og god toppidrettskultur. 
En kultur med raushet, vilje til 
samarbeid og ikke minst større 
treningsmengde og kvalitet. Slik 
bygger vi en plattform for de yngre 
utøverne som Ole-Harald Aas 
og Ann-Helen Aune. Og vi leter 
etter flere unge talenter, som på 
sikt skal inn på landslag å ta del 
i samholdet og det felles ønsket 
om å bli best, som alltid vil være 
grunnleggende. De etablerte har 
et stort ansvar for å bidra til dette, 
og mens vi venter på de unge, 
er vi helt sikre på at de etablerte 
utvikler seg selv også - kanskje 
helt opp på et nivå som kan gi 
kvoteplass til OL allerede i 2020, 
sier Aune. 

På Skytterlandslaget Rifle er det 

annerledes. Etablerte skyttere 
som Malin Westerheim, Stian 
Bogar, Harald Stenvaag og Ole 
Magnus Bakken er ute av Skyt-
terlandslagets toppsatsing, og 
skyttere som Odd Arne Brekne 
og Ole-Kristian Bryhn kjører mer 
eller mindre egne løp tilpasset 
jobb, militærlandslagssatsing og 
andre ting i livene sine. Igjen står 
en meget ung gruppe skyttere der 
tre 91-modeller er veteranene i 
den øverste treningsgruppen, som 
også inkluderer tre juniorer. Un-
der EM i februar var fem av seks 
skyttere byttet ut fra året før på 
luftrifle kvinner og menn.

– På riflesiden har vi sett svært 
mange unge seniorer takke for 
seg altfor tidlig. Mange av de 
har satset tungt gjennom vide-
regående, men finner ikke plass 
til en toppsatsing når de går over i 
videre studier eller jobb. Vi mener 

Ann Helen Aune. 
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vi fanger opp de bedre nå enn 
tidligere og håper de gir frukter de 
kommende årene. I alt 23 skyttere 
i alderen 16-23 år er inkludert 
i Skytterlandslaget Junior/U23 
under ledelse av Håkon Sørli. 
Konseptet er under utvikling, men 
allerede etter noen få samlinger 
ser vi bevis på at dette er et viktig 
tilbud for å få satt system på 
treningsarbeidet og opprettholde 
motivasjonen ikke minst. Denne 
gruppen får inngående kjennskap 
til treningsplanlegging, fysisk 
og mental trening, kosthold og 
ernæring, Olymiatoppens arbeids-

metoder, lagarbeid osv. - kort sagt 
alt om livet som toppidrettsutøver.

I denne gruppen finner vi også 
fem lerdueskyttere. Både på skeet 
og OL-trap finnes unge hardtar-
beidende utøvere, som får god 
oppfølging og også muligheten til 
å jobbe med de etablerte skytterne 
våre på de respektive landslag. 
Gjennom tilbudet på Skytter-
landslaget Junior/U23 møter de i 
tillegg utøvere i samme situasjon 
i de andre grenene og utvikler 
et samhold på tvers som alle får 
nytte av.

– På OL-trap ser vi samtidig en 
mulighet for å lage en juniorland-
slagsgruppe på sikt. Landslag-
strener Magne Østby følger opp 
flere juniorer og har hatt de inne 
til samling i vinter. Vi håper å 
kunne lykkes med dette for å sikre 
rekruttering inn til både bredde- 
og toppidrett i denne grenen. På 
skeet har vi unge utøvere som Jør-
gen Engen og Malin Farsjø inne på 
landslag, men her må vi gjøre mye 
mer for å rekruttere inn ungdom-
mer. Det sterke skeetlandslaget 
domineres nå av utøvere opp mot 
og over 30 år, og det jobbes knall-
hardt blant disse, men vi trenger 
påfyll bakfra, sier Aune.

Et lite viltmålmiljø har en stor 
utfordring med rekruttering i alle 
aldre. Eneste aktive junior er på 
et meget høyt internasjonalt nivå, 
men Espen Teppdalen Nordsveen 
trenger flere likesinnede å jobbe 
med. Akkurat nå er treningssa-
marbeid med svenske juniorer 
trolig det beste alternativet for 
Espen. 

– På parasiden er det spennende 
å se arbeidet som legges ned i 
Bærum for blinde og svaksynte. 
Her gis ungdommer mulighet til å 
drive en idrett tilpasset sin funks-
jonsevne og følges opp forbilledlig. 
Blant de andre paraskytterne ser 
vi at rekrutteringsarbeidet det 
siste tiåret har vært godt, men 
gjennomsnittsalderen på de beste 
utøverne er relativt høy. Det har 
flere årsaker, blant annet økonomi 
og livssituasjon og mulighet til å 
satse.

– Alle er like viktige uansett 
alder, gren, kjønn, geografi og 
funksjonsevne har vi vedtatt i 
vår toppidrettssatsing, og det 
lever vi etter. Men det er helt 
nødvendig med jevn rekruttering 

Espen Teppdalen Nordsveen. Foto: Laila Karlsen
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av yngre skyttere inn i gruppa av 
topputøvere, det skjønner alle. Vi 
har startet et langsiktig løp som 
skal gi de unge utøverne bedre 
muligheter enn noengang de neste 
årene og håper gjennom det å 
skape suksess internasjonalt i alle 
øvelser.

– Den viktigste nøkkelen til suk-
sess ligger i klubber, kretser og på 

videregående skoler. Vi trenger 
ildsjeler som brenner for ungdom 
og gir de all verdens muligheter. 
Og fokus må være på trivsel og 
utvikling, ikke resultat. Jeg sier 
ofte at vi trenger 16-åringer som 
elsker idretten sin og som mer enn 
noe annet vil fortsette med skyting 
- for å skape toppskyttere. De 
trenger på ingen måte å skyte top-
presultater i den alderen. Da kan 

vi tilby de det vi mener de trenger 
for å bli best i verden og med sterk 
lokal støtte kan de klare det med 
langsiktig, målrettet satsing. Min 
påstand er at det trengs minst sju 
år intensiv satsing for å nå abso-
lutt verdenstopp, men heldigvis 
møter man mange oppturer på 
veien dit og ikke minst er det alltid 
mulig å hoppe av og nyte skytter-
sporten på andre måter.

Endre Hagelund og Henrik Larsen.

Malin Farsjø. Foto: Haakon Sundbø
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ET FELLES NM

MED NYE ØVELSER
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Årets NM på 10 og 15 meter ble arrangert i Sotra Arena og Sartor skytehall litt utenfor Bergen by. 
Arrangøren hadde stelt i stand et flott arrangement med fine anlegg og fasiliteter som falt i smak 
for mange ivrige og spente rifle og pistolskyttere fra hele landet.

 // TEKST OG FOTO: Oda Løvseth og Tor Idar Aune //

At været i Bergen viste seg fra sin 
beste side disse dagene gjorde ikke 
inntrykkene og stemningen noe 
dårligere heller. Hele helgen har 
det vært mer eller mindre skyfritt, 
sol og plussgrader, noe som gjorde 
at mulighetene og lystene til å op-
pleve noe utenfor skytebanen bød 
seg for mange.

10 meter-skytingen ble arrangert 
i Sotra Arena, omtrent 15 minut-
ter unna Bergen sentrum. Sartor 
skytehall, hvor 15 meteren ble 
arrangert lå en 10 minutters kjøre-
tur unna Sotra Arena igjen. Med 
skytebanene så nærme sentrum, 
og minimalt trafikkerte veier, viste 
Bergen seg for å være en «midt i 
blinken» by å arrangere et NM i.

ET FELLES NM MED NYE ØVEL-
SER

Fra nyttår skyter nå kvinner og 
menn samme øvelser, det gjelder 
både pistol og rifle. Dette ble 
dermed det første NM’et vi har 
sett at kvinner og menn skyter 60 
skudd pistol- og luftrifle. Men selv 
om antall skudd har økt virker det 
ikke som at stemningen og hold-
ningene har blitt noe dårligere, 
tvert i mot.

– Det er utrolig gøy å skyte 60 
skudd kontra 40. Personlig syns 
jeg det er forferdelig bra at jenter 
og gutter nå skyter de samme 
disiplinene. Det blir mer kamp om 
å være best, og lysten til å bli en 
bedre skytter blir enda større når 

man nå skal konkurrere mot det 
motsatte kjønn, forteller rifleskyt-
ter Jenny Stene.

En annen øvelse vi kommer til å 
se mer til er mixed team, hvor en 
mann og en kvinne skyter sam-
men i en felles øvelse. Her skyter 
de like mange skudd innledende, 
og de beste lagene kommer til 
finale.

– Å skyte mixed team gir meg 
en lagfølelse jeg ikke har følt på 
tidligere. Når jeg sto der, både 
innledende og i finalen, og så hva 
partneren min skjøt kjente jeg en 
lykkefølelse og stolthet over hva 
han presterte. Når man skyter på 
lag slik man gjør i mixed team må 
man jobbe sammen for å vinne, 
og da er ikke laget bedre enn det 
svakeste skuddet, forteller rifle-
junior Mari Løvseth som sammen 
med Vegard Nordhagen tok sølvet 

i øvelsen for juniorer under årets 
NM.

GODE SPORTSLIGE RESULTATER

Det ble oppnådd mange sterke 
resultater i løpet av mesterska-
pet. I OL-øvelsene i NM var det 
junioren Jeanette Hegg Duestad 
som sto for den beste prestasjo-
nen med hele 629,5 poeng på 10 
meter luftrifle kvinner junior. Det 
er likt med seniorverdensrekorden 
i denne øvelsen, som gikk over til 
60 skudd ved nyttår. Imponeren-
de også av Karoline Hansen som 
skjøt 627,6 poeng i seniorklassen. 
Både Jeanette og Karoline vant 
også sine finaler og ble norgesme-
stre.

Blant gutta på luftrifle vant Ben-
jamin Tingsrud Karlsen finalen i 
juniorklassen, mens veteranen Are 
Hansen sikret seg et nytt NM-gull 

Bergen viste seg fra sin beste side for utøverne i mesterskapet.
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i senior etter en meget spennende 
duell med EM-finalisten Endre 
Hagelund i finalen søndag. Her 
var Ole Magnus Bakken best inn-
ledende med 624,6 poeng.

I mixed-konkurransen skjøt 
juniorene Jenny Stene og Benja-
min Tingsrud Karlsen fra Kisen 
strålende både innledende og i fi-
nalen og var bedre enn seniorene. 
Benjamin med hele 419,1 poeng 
innledende på sine 40 skudd. I 
seniorklassen vant Katrine Lund 
og Magnus Bjørnstad for sitt lag 
Elverum.

På pistol junior vant Ann Hel-
en Aune og Adrian Gran hver 
sin finale, mens Kristiansund 
var eneste klubb med lag i 
mixed-konkurransen og vant 
dobbelt. I seniorklassen var Aina 
Sandstøl best innledende med 559 
poeng, mens Siv Marit Løvhaug 
vant finalen. I herreklassen var 
Ole-Harald Aas best på 60-skud-
den med 567 poeng, mens Ole 
Henning Fjeld smatt forbi Pål 
Hembre på det siste skuddet i 
finalen og ble norgesmester.

Mixed på pistol ble vunnet av 
samboerparet Anne Mette Sæter-
en og Morgan Bunes for Bærum 
Pistolklubb, som vant dobbelt i 
denne klassen.

ARRANGØREN TAKKER DE SOM 
HAR BIDRATT

– Vi merker at det har vært mye å 
gjøre for få personer, men likevel 
har NM’et vært vellykket. Vi har 
fått mye hjelp fra flere ressursper-
soner fra nært og fjernt, og slike 
bidragsytere setter vi veldig stor 
pris på, uten dem kunne vi ikke 
klart dette, forteller Anne Cecilie 
Falsen Brække som denne helgen 
har vært en del av arrangørteamet.

Stevneleder Geir Magne Rol-
land sier også at de har fått 
skryt for god gjennomføring av 
arrangementet, men at det også 
er forbedringspotensial til neste 
gang:

– Generelt sett har vi fått mye bra 
tilbakemeldinger på arrangement-
et. Vi fikk litt forsinkelse på sprint 
pistol lørdag, og da kavet vi litt. 
Alle ønsket å få skutt så fort som 
mulig, men det løste seg til slutt. 
Resultatservicen kunne vært mye 
bedre, det har jeg ingen problemer 
å innrømme. Her har jeg mye å 

lære. Heldigvis har livesendingen 
vært OK. Vi kunne også vært flere 
i arrangementstaben, men luftmil-
jøet i Bergensområdet er dessverre 
alt for lite til tide, forteller Rol-
land.

– Alt i alt tror jeg at vi klarte å ro i 
land mesterskapet på en OK måte, 
men her er store forbedringspo-
tensialer. Mesterskapet har vært 
godt nok til at presidenten ønsker 
at vi søker om nytt NM i 2020 og 
hallen vi brukte egnet seg godt til 
formålet, avslutter han.

Sotra arena var et av to lokaler som ble brukt som skytehall under mesterskapet. 
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NSFS PÅSKEQUIZ!

HVORDAN? 
Kan du svaret på de 15 spørsmålene under? Klikk 
deg i så fall inn på denne linken og fyll ut skjemaet 
med riktig svar og du er med i konkurransen! Vi 
trekker tre  heldige vinnere blant de deltakerne 
som har alle, eller flest rette. Fasiten publiseres på 
skyting.no og vår facebookside etter påske.

Kategori 1: Skytteraktuelt 
 - Hvilken viltmålskytter fikk overrakt Bragdmerk-
estatuetten i gull på Skytterkonferansen tidligere i 
år? 
 - Hvilken klubb ble kåret til «Årets arrangør» på 
konferansen? 
 - Årets NM luft og 15m ble arrangert på hvilken 
øy? 
 - Hva heter pistolskytternes nye landslagstrener? 
 - Hva heter dette stortalentet fra Mysen?

Bli med på vår påskequiz og vær med i trekningen av tre eksemplarer av boksettet Norsk Idrettsleksikon 
i 150 år!

Kategori 2: Historie med smell 
 - Hvem fikk i 1836 patent i USA på en «revolving 
gun», sjøl om han aldri hevdet å ha funnet opp 
revolveren? (Etternavn holder.)

 - Hvilken amerikaner fløy, som den første, «gjen-
nom» lydmuren i 1947? (Etternavn holder.) 
 - «Eksplosjonen slo overende anslagsvis 80 

millioner trær over et område på 2 150 km», står 
det om en eksplosjon som skjedde i Tunguska i 
Sibir i 1908. Eksplosjonen hadde en kraft på kan-
skje 10–15 megatonn, ca. 1000 ganger Hiroshima-
bomben. Hva var det som skjedde? (Vi holder oss 
til de vanlige teoriene, ikke de mer spekulative.) 
 - I hvilket land ligger øya Santorini, som er en 
rest av en vulkan som eksploderte for ca. 3600 år 
siden? 
 - Guy Fawkes ble i 1606 henrettet for å ha planlagt 
«The Gunpowder Plot», der målet var å sprenge i 
lufta hvilket viktig bygg i London?

Kategori 3: Skudd 
 - Hvilket av disse årene var skuddår; 1900, 1950 
eller 2000? 
 - Av hvilken plante er det de grønne og hvite skud-
dene som brukes som mat? (Hint: som på svensk 
kalles sparris.) 
 - Frikastlinjen i håndball går hvor mange meter fra 
målet? 
 - 19-åringen Gavrilo Princip avfyrte for over 100 år 
siden to skudd som endret verden, i hvilken by? 
 - Hva kalles stoffet som ble oppdaget av Stephanie 
L. Kwolek 1965, og først produsert av DuPont der 
hun arbeidet? Det brukes blant annet  i skuddsikre 
vester.

Vi trekker 3 heldige vinnere av Norsk Idrettsleksikon.

https://response.questback.com/norgesskytterforbund/quiz
https://response.questback.com/norgesskytterforbund/quiz
https://response.questback.com/norgesskytterforbund/quiz
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Her møtes produsenter, selgere og 
kjøpere og utbudet av produkter er 
enormt. For en skarve reporter fra 
Norge, er inntrykket overveldende 
og man lurer i første omgang på 
hvor man skal begynne. Så blir det 
til at man setter seg ned og prøver 
å sortere ut hva som kanskje er 
mest relevant for Skytternytts 
lesere. I år som tidligere år, er det 
nyheter innen sportsskyting som 
fanger interessen.

Hit kommer de altså, utstillere, 
produsenter, eksportører, im-
portører og forhandlere på jakt 
etter å kjøpe, selge og promotere 
sine produkter. 

I et lite sideblikk og som en hu-
moristisk parentes, er også IWA 
en catwalk, for noen som vil vise 

Årets IWA-messe var den største i messa sin 45-årige historie. 11 
haller med en totalt  størrelse på over 100.000 kvadratmeter, 1500 
utstillere fra over 60 land og et besøkstall på over 50.000, gjør IWA til 
det ledende utstillingsvinduet for jakt og sportsskyting, klær, utstyr og 
sikkerhet.
 
// AV HANS OLAV BJELVIN //

fram sin posisjon, sin kone, elsker-
inne, whatever. De flanerer rundt 
i sine italienske designer sko, 
designerdresser og kjoler. Kort 
sagt designerklær og ikke minst 
designervesker fra Michael Kors, 
D&C , Saint Laurent og Chloè, 
mens blanke klokker fra Breitling, 
Rolex, Audemars Piguet og Mau-
rice Lacroix, glitrer om kapp med 
gull og diamanter på både armer 
og ben. I skjønn kontrast har vi 
den gemene hop, i litt mer casual 
kledebon, samt de som uten 
videre, sklir rett inn i kategorien 
norske «rednecks», bare for å ta 
det som et eksempel. Variasjonene 
er store, men ikke desto mindre 
fascinerende å observere.

De ”tøffe” gutta er også på plass. 
De har militærlignende uniform-

IWA OUTDOOR CLASSICS 45 ÅRS JUBILEUM VÅR FASTE 
SPALTIST HANS 

OLAV BJELVIN SER MED 
SKRÅBLIKK PÅ ÅRETS 

INTERNATIONALE WAFFEN 
AUSSTELLUNG (FORKORTET 

IWA-MESSEN) I NÜRN-
BERG, TYSKLAND.

er,  klær med tøffe merker og tøffe 
capser, som tilkjennegir, at her 
har vi å gjøre med tøffe, tøffe, tøffe 
tøff, som deLillos så treffende syn-
ger. Dette er de skikkelige ”badass 
wanna-be”-gutta, som har skuffer 
og skap fulle av softguns som ser 
helt ekte ut. De samler seg stort 
sett rundt stands, som promoterer 
våpen av mer militær kategori og 
hvor den største beskjeftigelsen er 
å bedrive overdrevne sluttstykke-
bevegelser, avtrekks- og sikteøvel-
ser. Ja, det er mange slags dyr i 
arken. Og heldigvis for det, får 
man vel si. De fire dagene fra 9. 
– 12. mars som messa i Nürnberg 
varer går fort. Fjorårets messe var 
også den største i sitt slag. Så var 
da slagordet til årets messe ”ready 
for more” særdeles treffende. Det 
lover godt også for neste år!

http://www.pvas.no
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http://www.pvas.no
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Videre hadde pistolen kule-
lageropphengt avtrekker som 
også var elektronisk. Dette var 
en luftpistol som fikk umiddel-
bar suksess. Opp gjennom årene 
har Morini sin luftpistol mark-
ert seg som mesternes redskap, 
noe pistolens meritter taler sitt 
tydelige språk om. I verdenscup, 
verdensmesterskap og olympiske 
leker har Morini sin luftpistol satt 
et markant fotavtrykk i skytehis-
torien. I de senere år er det vel 
bare Steyr sin luftpistol som har 
kunnet matche populariteten til 
Morini.

Nå har imidlertid Morini funnet 
tiden moden for å komme med 

MORINI CM 200EI
I 1992 presenterte Morini den første luftpistolen på markedet som hadde sylinder med komprimert 
luft.
// AV HANS OLAV BJELVIN //

en oppfølger til den suksess-
rike Morini CM 162EI. Navnet 
til nykommeren er Morini CM 
200EI og skal ifølge fabrikken 
være en klar forbedring i forhold 
til CM 162EI. I følge fabrikken 
skal Morini CM 200EI ha bedre 
ytelse og imøtekomme skytternes 
høye tekniske krav til en luftpis-
tol.

Hva har så Morini CM 200EI som 
ikke CM 162EI har? Objektivt 
sett kan man kanskje være fristet 
til å bruke betegnelsen keiserens 
nye klær. For noen revolusjoner-
ende nyskapninger har pistolen 
dessverre ikke, men vil allikevel 
være attraktiv for de av oss som 

fortsatt sverger til Morini sine 
luftpistoler. Som betegnelsen EI 
tilsier leveres pistolen med elek-
tronisk avtrekk. Dette avtrekket 
er delt opp i to deler, forbundet 
med ledninger og gjør det derfor 
mulig å ha et justerbart skjefte på 
pistolen. Dette er noe som ikke 
lar seg gjøre på CM 162EI. I tråd 
med dette har Morini laget et nytt 
skjefte til pistolen og for under-
tegnede var skjeftet en tydelig 
forbedring i forhold til de gamle 
skjeftene. Skjeftet var betydelig 
mere tilpasset håndens anatomi 
og føltes veldig behagelig å holde 
i.

Låsekassen eller mekanismen er 

NY LUFTPISTOL FRA MORINI

Den nye Morini CM 200EI
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kortet ned med omlag 14mm, noe 
som gjør pistolen letter og her 
stopper vekta på 985g. Løpet er 
fortsatt levert av Lothar Walter, 
men i motsetning til tidligere, 
er løpet nå portet med tre hull. 
Dette skal redusere rekylen sam-
men med den nyutviklede kom-
pensatoren.

Ladearmen er av carbon, har fått 
en kortere gangvei i ladeproses-
sen og skal følgelig heller ikke 
smøres. Den elektroniske avtrek-
keren er hentet fra Morini CM 

¨84E. Som de fleste vet er dette 
den mest suksessrike fripistolen 
gjennom de siste 25 årene. Som 
om ikke dette var nok, har løpet 
fått en tidsriktig carbonstrømpe 
tredd utenpå. «Fancy shit», som 
min sønn ville kalt det. En annen 
ting som overrasker litt, er at når 
alle andre luftpistolprodusenter 
kommer med absorber på sine 
konkurransemodeller, så velger 
altså Morini å ikke gjøre det. 

For de ikke innviede er en ab-

sorber et stempel inne i meka-
nismen, som virker motsatt vei 
av rekylen og derved eliminerer 
denne. Dette er en teknisk detalj 
som fungerer, og på den bakgrun-
nen synes jeg det er merkelig at 
Morini velger å utelate dette.

Om Morini CM 200EI blir den 
suksessen fabrikken håper på vil 
bare tiden vise. Faren er at når de 
andre produsentene, rent teknisk 
og innovativt har forlatt start-
blokka, så står Morini igjen på 
startstreken.

Portet løp med tidsriktig 
carbonstrømpe.

Det nye skjeftet. Bak carbon-
plata gjemmer elektronikken 
seg. Av og på bryteren sitter 
under skjeftet.
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Det er ikke til å stikke under en 
stol at Walther LP 400 har vært 
beheftet med en del feil, som har 
vært både til hodebry og irritas-
jon hos skyttere som har beny-
ttet seg av den. Problemer med 
avtrekksmekanismen og proble-
mer med lekasje på luftsylinderen 
har vært gjennomgående temaer 
i samtaler med Waltherskyttere. 
Men når det er sagt, og hvis man 
ser bort fra dette, så er luftpis-
tolkonseptet til Walther veldig 
bra. Et skjeftet som, i mine øyne, 
er noe av det beste på markedet 
og med en genial justeringsme-
kanisme med ”memoryfunks-
jon” kombinert med en nydelig 

WALTHER LP 500 EXPERT 
Walthers nye luftpistol LP 500 skal ifølge dem selv omtrent være guds gave til luftpistolskytterne. 
Og kanskje er ikke dette utsagnet så hestgærnt som det høres ut. Pistolen er i alle fall helt nyut-
viklet, selv om den til forveksling er lik LP 400 som den overtar for. 
// AV HANS OLAV BJELVIN //

balanse, har tiltrukket seg mange 
skyttere. Til tross for irritasjons-
momentene har de fleste tviholdt 
på sin Walther, for når ting har 
fungert så har det fungert til 
gangs.

Nå kommer altså Walther med 
en helt nyutviklet modell, som 
ifølge dem selv skal være ”state 
of the art” og hvor forspranget til 
de andre produsentene skal ligge 
i teknologien og de innovative 
løsningene. Avtrekksmekanismen 
er nyutviklet og er et lite columbi 
egg i seg selv. For har du en vers-
jon med mekanisk avtrekker og 
ønsker en elektronisk en, bytter 

du ganske enkelt avtrekksme-
kanismen. Sa jeg at forspranget 
ligger i teknologien. Avtrekket 
er også konstruert slik at du 
fremdeles har skjeftets justering-
smuligheter intakt. En annen ting 
som Walther var alene om, var å 
tilby skytterne kostnadsfritt bytte 
av luftsylinder når denne gikk 
ut på dato. Nå kommer de med 
en luftsylinder i aluminium-kar-
bon-komposittutgave med 20 års 
serviceintervall.

Baksiktet kan i likhet med 
Steyr og Feinwerkbau tiltes 
pluss minus 10 grader, noe som 
muliggjør et vannrett siktebilde 

NY LUFTPISTOL FRA WALTHER

Walther LP 500 Expert 
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selv om du har en tendens til å 
vinkle håndleddet i siktefasen. 
Avtrekksmekanismen er som sagt 
nyutviklet og har alle de juster-
ingsmuligheter som er ønskelige. 
I tillegg er renna som du legger 
pelletsen i nyutviklet for å gjøre 
ladningen enklere. Noe som 
ikke er direkte nytt, men som 
vi skyttere liker, er at kornet lar 
seg rotere og gir tre forskjellige 
kornbredder. Kompensatoren er 
også ny, og er mistenkelig lik den 
som sitter i Steyr EVO 10. Funker 
den der, funker den vel også i 

Waltheren. Ingen vits i å finne 
opp kruttet  på nytt.

Med et stort utvalg av fargekom-
binasjoner på Logoen på løpet, 
kompensatoren og avtrekkeren 
kan du designe din helt person-
lige Walther LP 500, og bare for 
å ha det nevnt i tilfelle du lurer 
på det. Walther LP 500 kommer 
naturligvis med portet pipe og 
absorber, som garanterer rekylfri 
skuddløsning.

Den nye kompensatoren.

Avtrekksmekanismen. Her 
avbildet i den mekaniske 
versjonen. Bak avtrekker-
skoen sees den og lar seg 
enkelt skifte ut med den 
elektroniske.
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Lee Classic Turret Press – 
karusellpressen - brukes til å lade 
cal. 50 S&W, 320 gr Pb bullet sizet 
til .501 og med 40 gn N 130 krutt.
Dette er i særklasse det beste lade-
apparatet fra Lee. Det er bygget på 
en base av stål, og brukte tennhet-
ter faller gjennom hull i rammen 
og plastrør ned i en oppsamlings-
boks. Karusellpresse betyr at det 
er plass til flere dier og kruttmål 
på hodet, og at det kan roteres.
En snodd stang roterer autom-
atisk dier og kruttmål gjennom 
den sykliske ladeprosessen. Den 
har kompoundlenke, og sizer selv 

Fra tid til annet er det fjernsynsprogram om «hva har du i kjøleskapet», 
hvor en spinner videre på det. Jeg skal spinne på «hva har du på lade-
benken din».
 
// AV WILLY KLETTE //

grove hylser med letthet.
I esken fra Brownells fulgte det 
med Lee Auto Drum kruttmål som 
aktiveres av en hylse, men den er 
av plast og for å sitere Einar Tam-
barskjelve i Heimskringla: «For 
veik, for veik er kongens bue» - for 
veik, for veik er et kruttmål av 
plast! Et kruttmål skal være laget 
av jern, aluminium, messing og til 
nød kruttkogger av plast. Punk-
tum.
 Jeg valgte derfor det 
solide kruttmålet fra Dillon. På 
grunn av den store diameteren 
var det en spesiell die til .50 A.E. 
expander/kruttfyller røret.
Die-settet var det utmerkede 

LADEHJØRNET 
WILLY KLETTE ER 
KULEPRODUSENT  

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

OG ERFARINGER. 

Wolfram Carbide die-settet fra 
Lyman. Det fulgte med Lee Safety 
Prime, hvor en med et klikk på 
platen matet tennhetten inn på 
tennhettepunchen. Fungerte 
dårlig for meg, måtte klikke 
mange ganger, og av og til falt 
tennhetten ut. Men den viktig-
ste grunnen til at jeg begynte å 
mate tennhettene for hånd var at 
Lee advarte mot å mate Federal 
tennhetter, fra den herostratisk 
berømte Lee tennhetteplaten.  Lee 
anbefalte kun CCI tennhetter.
I esken lå også en kruttvekt av Bis-
mer typen, Lee Safety scale. Den 
måler masser opp til 109 gn med 
minimums avlesing 0.2 gn. Ønsk-
er en å finne massen til en .38 WC 
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bullet, må en kjøpe en ekstra vekt 
til fra annen produsent. Negasjo-
nen av innertier fra Lee.
Jeg har aldri hatt eller ladet på 
enstasjonspresse. Lades pistolpa-
troner med taper crimp die, må en 
skifte fire dier, ta hylsen ut og inn 
fire ganger, holde hylsen under 
kruttmålet, og bruke hylsebrett. 
Enstasjonspresse passer for rifle-
jegere, hvor kun to dier er i bruk, 
og hvor en må smøre/rengjøre 
hylsen før/etter sizing og annet.
Lee Classic Turret Press har imi-
dlertid en svakhet, men det gjelder 
og ladepressene fra Dillon og 
Hornady. Ladearmen er i 90o  før 
innpressingen av tennhetten start-
er. En må gripe tak i pressen med 
den ledige hånden, og dra imot.
På Lyman Tru-Line JR.-ladeappa-
ratet derimot starter innpressin-
gen av tennhetten  30o  tidligere. 
Det ser en på bildet. Lett har jeg 
presset stive #9 ½ Remington 
riflehetter inn i .50-hylsen.
 På Tru-Line JR. lader jeg 
.45 S&W (Schofield) med 5,0 gn 
N32C krutt og Hensley and Gibbs  
#68 200 gn .451 Pb bullet. Die-
settet er RCBS Schofield Classic. 
Jeg var på SHOT SHOW i Las 
Vegas i januar 2000 og fikk S&W 
Schofield-revolveren demonstrert.  
Jeg har nu en ekte Schofield-re-
volver produsert av S&W, riktig-
nok med en pause (1879-2000) på 
121 år, i motsetning til en italiensk 
spaghetti-Schofieldkopi. 
Ladeapparatet er utstyrt med det 

berømte Lyman #55-kruttmålet. 
Begge deler ble kjøpt på eBay for 
noen år siden. Hodet var gjenget 
opp til 7/8*14 for Carbide dier i 
motsetning til Tru-Line JR.-lade-
apparatet jeg hadde for 50 år 
siden. Den var gjenget for 5/8*30 
Ideal dier, som trengte smøring. 
Jeg hadde også da Lyman 
#55-kruttmålet, og fikk noen år 
senere den berømte Ohaus-krut-
tvekten.
 På Star of San Diego 
Universal Progressive Reloading 
Machine lader jeg .38 Super au-
tomat-patroner med 5.5 gn N330 
(N13) krutt, 125 gn CN .357 Pb 
Bullet og totallengde 32.0 mm.
Jeg har en gammel hylsemater, 
som mater hylsen ned til Hulme 
hylsemateren:
Stasjon #1
En trekantet plate aktiverer et 
stempel i Hulme hylsemateren, 
stempelet skyver hylsen inn på 
hylseplaten.
Stasjon #2
En Liftyme Wolfram Carbide .38 
ACP die sizer hylsen og dytter ut 
tennhetten.
Stasjon #3
Tennhetten mates ned i slei-
den som fører tennhetten til 
hylsepunchen og  så presses 
tennhetten  inn i hylsen, v.h.a. 
vippearm, samtidig utvides hylse-
munning til en liten trompet.
Stasjon #4
Det fylles krutt med en messing 
kruttsleide, som vibrerer både 

under mottak og avlevering av 
kruttladningen. Et projektil settes 
på toppen av hylsen.
Stasjon #5
Dien setter projektilet i riktig dyb-
de i hylsen,
Stasjon #6
En taper crimpe die fjerner 
trompeten i hylsen, og lager en 
lett taper. Ferdig patron kastes 
automatisk ut.
Ved valg av apparat er det 
skyteaktiviteten, som bestemmer. 
Feltskyttere, baneskyttere og 
IPSC-skyttere som skyter mange 
tusen skudd i måneden har egen-
tlig bare et valg. Det er å kjøpe en 
Dillon RL 1050 (kun pistol) eller 
Super 1050 (også rifle), som er 
8 stasjoners versjonen av Star of 
San Diego. Fra tid til annet får 
en kjøpt brukte Star of San Diego 
maskiner fra eBay. Ved mindre 
behov er halvprogressive presser 
fra Dillon og Hornady alternativet. 
En alvorlig svakhet med disse - 
siden de ikke er progressive - er 
at varierende muskelkraft ved 
isetting av tennhette gir varia-
belt settedybde og muligheter for 
klikk. Har en mange våpen å lade 
for; for eksempel lading av et par 
hundre patroner av gangen, er Lee 
Classic Turret eller Lyman Turret 
greie alternativer. Jeg anbefaler 
ikke enstasjons ladepresser til 
pistollading.
 På ladebenken finner en 
og Lyman Ohaus kruttvekt og 
tysk elektronisk vekt. Et Lyman 
skyvelæra med klokke er der. 
Mikrometeret mitt er ikke der. 
Tennhettevenderen er original fra 
Star. En tennhetteplukker fra Star.
Revolveren er en S&W Schofield 
.45 S&W. Boxer med N 330 og N 
130-krutt.
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John Rødseth

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  //

BJØRN MYRSET  
TAR DYPDYKK I GAMLE  
ÅRBØKER OG IDRETTS- 

LEKSIKON, OG DRAR  
FRAM GLEMTE GLIMT  

AV HISTORIENS  
GANG. 

1968 – 50 år siden, hva skjedde?

Det er OL år, og da styres alt fokus mot eliten. Norges Olympiske komite ga
treningsstipend til fire iherdige skyttere. 3 av de leverte til særdeles bestått under 
sommer OL i Mexico i 1968, på tross av at arrangøren gjorde sitt til for å «ødelegge» 
festen. Den siste deltageren, mista ammunisjonen.  NSF tapte 500 medlemmer dette 
året, men aktiviteten spesielt på rifle var veldig stigende. 
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De fleste husker OL i 1968 for et 
spensthopp i særklasse av ameri-
kaneren Bob Beamon, som gjorde 
hele 8,90 i lengdegropa. Noen 
andre husker at vår lengdedron-
ning Berit Bertelsen, bar flagget 
og at sommerlekene for Norge ble 
«berget» av fire hardt arbeidende 
padlere, som kapret et Gull. Sølvet 
til to seilere husker ingen. Våre 
skyttere fikk anerkjennelse for 
sine prestasjoner, som fortjent. 

Av rapportene fra sommer OL 
dette året fremkommer det at 
lederne og utøverne hadde for-
beredt seg nær sagt maksimalt. 
Ledelsen hadde i 4 år etter Tokyo 
OL, arbeidet strukturert for å lage 
jevnbyrdige seksjoner, som skulle 
behandles likt. Det ble utviklet 
programmer og det ble stilt krav. 
Et titalls personer ble luket ut 
etter at alle var invitert med. Hørt 
den før? NSF endte med 6 utø-
vere som de innstilte for Olympi-
atoppen. Men, to skyttere ble der 
veid for «lette». Magne Landrø 
og Per Hansen kom dessverre 
ikke med, tross harde forhan-
dlinger helt inntil avreise. 

Ledelsen, med presidenten i spis-
sen, hadde laget treningsprogram-
mer til den enkelte, som ble fulgt 
til punkt og prikke. Legene hadde 
laget gode planer for å ivareta 
helsen i høyden, der blant annet 
et skrekkscenario med magesjau 
var utpekt som hovedfiende, etter 
heller trasige opplevelser i Egypt 
noen år i forveien. Utøverne fikk 
strenge regler for hva de kunne 
gjøre og ikke minst hvordan de 
skulle te seg ellers i over 2000 
meter over havet. 

Arrangørene fikk tidlig litt å stri 
med. De hadde bygd et baneanlegg 
som viste store fordeler for skyting 
på venstre banehalvdel, og når de i 
tillegg valgte å lage egne regler for 

sjekk av skytejakker, ble det leven 
og masse møtevirksomheter for 
teknisk delegerte (TD) og juryer. 
Hørt den før? 

Det endte med at det ble skutt eget 
uttak og de beste fikk etter dette 
ligge på venstre bane. I uttaket 
skjøt de en halvmatch. Her skjøt 
Bjørn Bakken 581 poeng på 3x20, 
hvilket ble norsk rekord. Slik gikk 
det videre under sommerleken. 

RIFLESKYTTER BJØRN BAKKEN
En 27 år gammel litt kortvokst kar 
fra Hurdal som skjøt for Blinken 
i Oslo satset alt på øvelsene med 
miniatyrriflen og leverte virkelig 
varene i OL. I helmatchen endte 
det med 1150 poeng (397 ligg, 383 
kne og 370 stå) hvilket holdt til 9. 
plass. På 60 skudd ligg-øvelsen, 
hvor han skjøt hele 595 poeng, 
endte han som nummer 7 etter å 
ha avsluttet med 2x100. Bakken 
som i tillegg deltok i München i 
1972, skjøt også frigevær på 300m, 
uten å ha løsnet et eneste tren-
ingsskudd, som det står i rappor-
ten. Med 1129 ble han nummer 14 
i denne øvelsen. Godt gjort. 

RIFLESKYTTER ELLING 
ØVERGÅRD
En 21-åring fra Raufoss som skjøt 
for Hamar deltok i sitt første og 
eneste OL etter fremragende kval-
ifiseringsskyting. Unggutten som 
kom fra det svært gode miljøet 
i Hamar skytterlag, satset også 
bare på 50 m øvelsene. Her ble 
han denne gang nummer 19 både 
i 3x40 (1144) og 60 ligg (593). På 
300m derimot var han den aller 
beste skandinaver med sin 9. plass 
etter 1135. (Han hadde heller ikke 
løsnet treningsskudd med grovka-
liberen). Sterkt prestert. 
Vi tillater oss å nevne at legendene 
Gary Anderson fra USA og Bernt 
Klinger V fra Tyskland begge vant 
hver sin 3x40 på 1157. Jan Kurka 

fra Tsjekkia vant ligg øvelsen på 
597. 

PISTOLSKYTTER JOHN RØDSETH
21 år som er født i Kongsberg var 
med i sitt første av tre OL. Askers 
eminente fripistolskytter hadde 
levert svært oppløftende resultater 
gjennom sesongen og 21-åringen 
smelte til med serien 89-92-92-
91-95-91. Summen 550 poeng ga 
en svært god 13. plass. Ganske 
spesielt i Norge at en skytter så til 
de grader satser på en øvelse med 
pistol. Det ga tydelig den effekten 
han var ute etter. Med 553 poeng 
gjentok han plasseringen under 
sommer-OL i 1972. Til orienter-
ing er 550 poeng fortsatt et godt 
internasjonalt resultat. (Beste 
skytter under NM i 2017 hadde 
533 poeng)

LERDUESKYTTER KJELL 
SØRENSEN
Deltok i OL-trap-øvelsen hvor 
han etter syv dager med venting 
frustrasjon og usikkerhet endelig 
fikk sin ammunisjon rett før start. 
Kjell ble gjenstand for nordisk 
samarbeid av ypperste klasse, da 
vi på grunn av mangel på ledere/
trenere inngikk et samarbeid med 
Sverige og med legenden Gøste 
Klingspor som spiss. Ammunisjo-
nen var blitt borte i USA på veien 
til OL. Slike uventede og uønskede 
hendelser påvirker selvfølgelig 
det mentale arbeidet. Selv om 
Kjell fikk låne litt ammunisjon av 
naboene i øst til trening var han 
i realiteten satt ut av spill. Det 
endte med 94 duer på dag 1 og 91 
på andre dagen, sum 185 og en 39 
plass. 

Forøvrig sier rapportene at reisen 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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til og fra var uproblematisk, rykter 
sier at de seks norske turndamene, 
med Unni Holmen i spissen, holdt 
de øvrige deltagerne både fokusert 
og motivert under reisen.

FORØVRIG I 1968: 
Generelt: Størst aktivitet var det 
tydeligvis rettet mot å prestere un-
der de Olympiske sommerleker i 
Mexico. NSF mistet bortimot 500 
medlemmer av en medlemsflokk 
på 7200. Gikk toppidrettsatsingen 
mot OL i Mexico på bekostning av 
bredden? Kanskje, og det gjør det 
nok hvert år det er sommerleker. 
Styret fant signalene fra salget 
av håndboken så positive at de 
diskonterte et forventet overskudd 
av dette til OL-satsingen.
Ellers var det gledelige meldinger 
fra myndighetene, i det støtten til 

norsk idrett generelt ville øke fra 
dette år. Når det gjelder økonomi 
ellers, kan styrelsen for Løven-
skioldbanen meddelde at de etter 
at en anonym giver hadde bidratt 
med enorme 10 000 kroner kunne 
starte arbeidet med ny 100m 
standplass.

Hjorteseksjonen var tilsynel-
atende litt akterutseilt internas-
jonalt. Medlemmene kom fra grov 
kaliber skyting i Hjorteøvelsen, og 
fortsatte med det lenge på tross av 
at den var bestemt tatt ut av VM 
programmet. Hjorteøvelsen som 
hadde gitt Norge og NSF så mange 
positive opplevelser, var blitt 
erstattet av «en råbukkøvelse» for 
skyting på 50m i kaliber .22. Den 
var liksom ikke blitt tatt på alvor 
enda, de færreste hadde anskaffet 

seg skikkelige våpen, men rap-
porten sier at nå starter satsingen 
på råbukken. Råbukken ble etter 
hvert kalt løpende villsvin, en 
øvelse NSF etter hvert tok på alvor 
og hele det norske folk skulle lære 
både å kjenne og like 20 år senere, 
da Tor Heiestad ble OL-gullvin-
ner.

TIL SLUTT: 
NSF gjennomførte utallige 
konkurranser gjennom hele året 
tilrettelagt for skoler, spesielt på 
rifle. Gymnas, realskole og barne-
skoler. Ikke minst lagde de øvelser 
for våre militære avdelinger og 
for skytterlag tilsluttet Det friv-
illige skyttervesen. Ikke rart det 
ble mange nye medlemmer med 
årene!

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

Annonse
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Annonse

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

NSFS ANLEGGSKONSULENT 
TARJEI RAVN SKRIVER OM 

SAKER SOM HAR SKJEDD PÅ 
ANLEGGSFRONTEN.

ANLEGG 

VELKOMMEN TIL NY SPALTE I 
SKYTTERNYTT!

I hvert Skytternytt skal jeg 
her si litt om hva som skjer 
på anleggsfronten. Jeg har 
som nyansatt anleggsrådg-
iver nå besøkt klubber fra 
Hammerfest i nord, til Kons-
mo i sør, spørsmål  og planer 
har det vært mange av, og 
jeg har både fått gleden av å 
lære fra dyktige medarbei-
dere, samt fått gi mitt bidrag 
til utviklingen mot nye, eller 
forbedrede skytebaner.

Nær alle klubber har positiv 
medlemsutvikling, og anleggene 
rundt i landet har utfordringer 
med ting som lys, luft og noe 
teknikk.

I samarbeid med DEFA, har vi 
derfor begynt et arbeide med å 
lage standardløsninger for inne- 
og utendørs skytebaner hva angår 
belysning, målet er at man skal 
kunne gå til en elektriker, si hva 
slags bane man skal ha belysning 
til, størrelse, bruk, samt om den er 
inne eller ute, så skal Defa kunne 
levere denne standardløsningen til 

banen, uten at gjeldende elektrik-
er trenger å prosjektere. Dermed 
sparer klubben tid og penger.

Vi har videre utfordret OsloMet 
– storbyuniversitetet på å lage en 
bacheloroppgave på ventilasjon 
av skytebaner for å vitenskapelig 
bevise hvilke løsninger som gir det 
beste inneklimaet for idretten vår. 
Målet her er å få til standardløs-
ninger som vil virke på de forskjel-
lige banevariantene.

Vi håper at disse grepene vil gjøre 
det enklere for klubbene når 
de skal bygge, eller oppgradere 
banene sine i fremtiden.

Foreløpig kisse for standardbelysning fra DEFA.


