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HØST 
– OG EN GOD SESONG Å SE TILBAKE PÅ

Høsten har for lengst meldt sin ankomst og vi har en 
begivenhetsrik skyttersesong å se tilbake på, med god innsats 
av skyttere både nasjonalt og internasjonalt. Vi setter fokus på 
noen av disse imponerende prestasjonene i denne utgaven av 
Skytternytt, og byr blant annet på lesning om:

– Skytterlandslaget for pistol fikk i fjor en dyktig ny landslagstrener fra 
Tyskland, Uwe Knapp. Det siste året har han reist rundt i hele landet 
og dannet seg et bilde av hva som rører seg i Norge. Vår skribent Svein-
Erik Tosterud har intervjuet Knapp om hans opplevelser og planer for 
fremtiden på side 12.

– Lerdueskytter Erik Watndal har gjort et inspirerende comeback som 
utøver det siste året, og toppet det hele med en sølvmedalje i VM i Sør-
Korea. Les intervju med Watndal på side 16.

– Flere andre norske skyttere presterte også svært godt under dette 
verdensmesterskapet, og sikret Norge to tidlige kvoteplasser til OL i 
Tokyo i 2020. Les vår oppsummering av VM på side 18.

– Rifleskytteren Stephanie Grundsøe tok gull i Ungdoms-OL i 
Argentina i høst. Grundsøe er dansk, men tar utdanning på Norges 
Toppidrettsgymnas i Kongsvinger. Les vårt intervju med henne på side 
24.

– Vår faste spaltist i Ladehjørnet, Willy Klette, ser nærmere på hvordan 
entusiastiske hobbyladere med fordel kan unngå melkesyre i skulder og 
armer ved å gå over til motordrevne lademaskiner på side 34.

– Et leserinnlegg fra Ove Foss om integrering av SH-skyttere på side 33.

– Vår skribent Hans Olav Bjelvin loser deg gjennom historien bak den 
klassiske og populære luftpistolen Morini CM 162E på side 26.

Vi ønsker deg riktig god lesning!

Haakon Stensrud

Webredaktør, Haakon.Stensrud@skyting.no 
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HØST 
– OG EN GOD SESONG Å SE TILBAKE PÅ

PRESIDENTEN 
HAR ORDET

ISSF, vår internasjonale skytterorganisasjon, skal 
velge ny president under sitt General Assembly 
(GA) i München 29.november – 01.desember 
2018. Dette er første gang ISSF velger ny 
president siden 1980. Hovedkandidater er 
Vladimir Lisin fra Russland og Luciano Rossi fra 
Italia. 

Etter valg av president skal det velges 
styremedlemmer og ledere for en rekke råd, 
utvalg og komiteer. Styret (Council) velger så 
komitemedlemmene basert på mottatte nomineringer 
fra medlemslandene. Fra Norge har vi nominert:

Tom Lauritzen - Pistol Committee (gjenvalg)
Gyda Ellefsplass Olssen - Administrative Council
Eirik Wee Jensen - Judges committee
Ingrid Stubsjøen - Statutes and Eligibility Committee

Torsdag ettermiddag er det først møte innen ESC, 
den europeiske skytterorganisasjonen og senere på 
kvelden et nordisk møte. Alle valgene skjer fredagen 
og alle komiteer oppnevnes på lørdagen.

Forbundsstyret har besluttet å gi sin støtte til 
Luciano Rossi. Hovedbegrunnelsene er at Luciano 
Rossi har gitt tydelig uttrykk for at han vil fornye 
organisasjonen og at NSF på lik linje med andre 
særforbund ikke ønsker å støtte medlemmer av 
Russlands sportsorganisasjoner som var sentrale 
under OL i Sotsji. 

Tom Lauritzen har og gjør en meget god jobb 
for ISSF. Tom er populær som dommer ved 
internasjonale konkurranser og har meget godt 
renomme. Vi har stor tro på Tom blir gjenvalgt.

Samtidig er Tom den eneste norske representanten 
i ISSF utover æresmedlem Unni Nicolaysen. Vi er 
derfor svært glade for at Eirik Wee Jensen, Gyda 

Ellefsplass Olssen og Ingrid Stubsjøen stiller opp. 
Eirik har vært i dommer-komiteen tidligere, men 
her er det svært mange kandidater. Både Gydas og 
Ingrids styrker er at de er tidligere kjent som skyttere, 
har gode utdannelser, gode stillinger, er kvinner og 
er unge. ISSF trenger definitivt både flere kvinner og 
foryngelse. Vi skal jobbe for alle fire!

NIFs moderniseringsprogram:
Idrettstinget 2015 vedtok at det skal utvikles 
en organisasjonsutviklingsplan som skal bidra 
til effektivisering, bedre samhandling og gjøre 
strukturelle endringer. Dette kjenner vi i dag som 
moderniseringsprogrammet.

Det har vært gjennomført en fakta-undersøkelse 
i hele NIF. Fakta-rapporten påpekte en rekke 
svakheter som:

• Små enheter, med liten mulighet for 
profesjonalisering og utvikling

• Mange styrer over idrettslagene - krevende å 
gjennomføre fellesidrettslige tiltak

• Tvil om idrettsanlegg blir vektlagt

• Behov for flere/bedre fellestjenester

• Tydeligere retning og styring fra NIF-sentralt

• Krav om profesjonelle tjenester

• Kvaliteten på idrettsråd varierer. Oppfølging fra 
idrettskretsene fremstår tilfeldig

• Idrettskretsene små. Preges av utydelige 
styringslinjer

• De fleste særforbund er små. Mangler kapasitet - 
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strever med ressurser til aktivitet

• NIF: vanskelig å samles rundt felles mål. 
Idrettspolitisk dokument blir generell og lite 
forpliktende

Målet med moderniseringsprosessen er derfor å 
styrke idrettens medlemsfokus, innføre en effektiv 
organisasjon med tydelig ansvar og rollefordeling, 
ha gode og effektive digitale løsninger og en enhetlig 
styring av idretten.

Tre modeller er nå ute til høring. Disse er beskrevet 
i en 10-siders presentasjon som også er sendt 
alle skytterkretsene. Både modell 2 og ikke minst 
modell 3 har betydning også for særkretsene. 
Høringene skal komme fra idrettskretser og 

særforbund. I kretsledermøtet 29.oktober ba vi derfor 
skytterkretsene komme med innspill til NSF før 
forbundsstyremøtet 24.november. Forbundsstyret 
håper på mange innspill og synspunkter!

Norges Idrettsforbund har også sendt ut forslag 
til ny anleggspolitikk på høring med høringsfrist 
17.desember. Denne ble distribuert til skytterkretsene 
26.oktober og i kretsledermøtet 29.oktober ba vi 
også her om at skytterkretsene kommer med innspill. 
Utviklingen av anlegg er noe av det aller viktigste vi 
trenger både for å utøve sporten vår og som grunnlag 
for rekruttering.

Håvard Larsen

President

Representanter fra alle ISSFs medlemsnasjoner møtes annethvert år til generalforsamling (General Assembly). Årets generalforsamling blir trolig 
ekstra begivenhetsrik, siden det blir første gang ISSF velger ny president siden 1980. Hovedkandidatene er Vladimir Lisin fra Russland og Luciano 
Rossi fra Italia.
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SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Regelendringer:
 I forrige Skytternytt fortalte jeg om de 
ferdigstilte regelendringene. Disse vil bli gjeldende 
fra 01.01.2019, slik vi fortalte før sommeren. Siden 
den tid har imidlertid det dokument-tekniske i disse 
reglene fått en relativt stor oppussing. Dette gjør 
reglene mye enklere å lese og forholde seg til, selv om 
noen av paragrafene har byttet navn og sidenummer. 
Innholdet er sportslig helt likt det reglementet som 
vi har offentliggjort tidligere, og dermed skal det ikke 
oppleves som nye endringer for noen. De siste foran-
dringene er i første rekke kosmetiske for å sørge for 
en forenklet opplevelse i bruk av regelverket.
NM-veka 2018/2019:
 Var det mange av dere som fikk med dere 
live-sendingen på NRK fra finalene i sports- og 
silhuettpistol? Dette må sies å være et skritt i riktig 
retning for NSF, og det er på sin plass å berømme 
alle i både arrangementskomitè for NM Bane 2018 og 
alle klubbene i Rogaland skytterkrets som bidro til at 
NM-arrangementet ble såpass bra som det ble. Hver-
ken arrangørsteder eller funksjonærer har arrangert 
denne type NM før, og det var som så ofte før et utall 
av dugnadstimer før anleggene stod klare. Det bør 
nevnes at finalearenaen til Sola PK offisielt ble åpnet 
bare dagen før livesendingen på NRK, all honnør til 
alle som bidro til å gjøre dette til en suksess. Det har 
(som alltid) blitt identifisert en del forbedringspunk-
ter rundt NM Bane 2018, og samme arrangør får 
sjansen til å bevise sin evne til læring allerede i 2019. 
Selve programmet er under utarbeidelse sammen 
med NIF og NRK, så slike detaljer er ikke kjent per 
nå. Tidspunktet for NM-veka er allikevel kjent, dette 
blir i uke 26, altså siste uka i juni 2019.
NM 2019 for leirdue:
 Fremdeles er det ingen arrangører som har 
tatt på seg noe NM for lerdue i 2019. Jeg minner nok 
en gang om at det i 2019 er Lerdues tur til å motta 
Kongepokal. Reglene for denne utdelingen finnes i 
fellesreglementet, men hele forutsetningen for dette 
er at det arrangeres NM innen skeet eller OL-trap.
På nåværende tidspunkt er manglende NM et ganske 
stort problem, og BIK vil nødvendigvis gå i gang med 
å kontakte mulige arrangører for å få «smurt maskin-
eriene» litt. Her ber vi klubbene være imøtekom-

mende og løsningsorienterte.
Jeg håper samtlige utøvere har fått flere gode NM-op-
plevelser til nå, og jeg ønsker lykke til også med de 
kommende NM i sommer, jeg håper samtlige setter 
personlige rekorder i fleng.
Nye koster feier bedre?
 Enkelte utøvere og ledere har uttrykt bekym-
ring over at enkelte av de nye politidistrikter forvalter 
reglene i våpenloven annerledes enn vi er vant til fra 
de tidligere saksbehandlerne. At det vil være enkelte 
individuelle forskjeller er kanskje å forvente, men 
at praksis skal endre seg radikalt må vi alle søke å 
unngå. NSF vil selvsagt føre medlemmenes sak til de 
riktige myndigheters saksbehandlere slik at forvalt-
ningen av våpen oppleves likt og innehar forutbereg-
nelighet i hele landet. Vi lever i et samfunn som er 
preget av stor tillit, og dette må vi også søke å styrke 
gjennom nært samarbeid med myndighetene.
Terminlister 2019:
 Det er i disse tider at terminlistene for neste 
års konkurranser begynner å bli synlige i SkytterAd-
min, det er allerede over 200 konkurranser som er 
lagt inn. Totalt i 2018 så er det per nå 2505 konkur-
ranser i terminlista, noe som antyder en nedgang på 
cirka 150 fra 2017. Antall avlyste konkurranser i 2018 
er hittil 78, mot 144 i fjor. Dette er måltall som kan 
bli benyttet i mange sammenhenger, og det jeg leser 
ut av dem akkurat nå er at antallet konkurranser i 
terminlisten til NSF «normalt sett» ligger sånn cirka 
rundt 2500. Siden administrasjonen rundt terminlis-
tene er såpass mye forenklet siden 2016, så er jeg ikke 
bekymret for at antallet i skrivende stund er cirka 
200. Min erfaring fra de tidligere år er at dette endrer 
seg raskt framover mot nyttår, etter at klubbene og 
kretsene får planlagt seg ferdig. Det er mange hensyn 
å ta, det er forhold mot andre aktiviteter, internasjon-
ale konkurranser og mesterskap og så videre. Jeg må 
bare ønske utøvere og ledere lykke til i planleggingen 
av neste skyttersesong.

Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomiteen 
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Det har allerede blitt november, og vi er på 
vei inn i en ny sesong. For Skytterlandslaget 
ble 2018-sesongen kronet med ISSF-VM i 
Changwon i september hvor norske utøvere 
vant medaljer av alle valører i individuelle 
konkurranser og på lag. I tillegg fikk vi de to 
første kvoteplassene til OL i Tokyo 2020. Året i 
år har dermed bydd på mye spenning og gode 
idrettsopplevelser. Og vi har mye å se frem til.

Det var Erik Watndal og Henrik Larsen som sikret de 
to kvoteplassene i henholdsvis skeet og rifle helmatch 
i meget tøff konkurranse i Changwon. Dette er to 
utøvere som har trent svært mye og med høy kvalitet 
tidligere år og gjennom denne sesongen. De har også 
tatt tøffe beslutninger og prioriteringer for å kunne 
få en hverdag som gir rom og mulighet til satsing på 
det høye nivået som kreves om man skal hevde seg 
internasjonalt i olympiske øvelser. Derfor er det flott å 
se at slike utøvere lykkes, og det er særlig spennende 
når vi vet at det er flere utøvere på Skytterlandslaget 
som satser på et svært høyt nivå. Håpet er at dette 
også kan inspirere flere, unge utøvere til satsing i 
fremtiden. 

Det var Erik og Henrik som sikret kvoteplassene 
denne gangen, men det er viktig å fremheve at et 
helt lag står bak prestasjonene. Det var lagkompiser 
og –venninner sammen med dem i Sør-Korea, og 
enda flere hjemme i Norge. Alle har de bidratt til å 
heve nivået til utøverne på Skytterlandslaget gjennom 
mange treningstimer, tøff konkurranse og deling av 
erfaringer. Og snart kan det være en av dem som kan 
sikre laget en ny kvoteplass. Ved å jobbe sammen 
som et lag skal vi kunne hevde oss i internasjonale 
konkurranser.

I tillegg er trenere, sportssjef, administrasjonen 
i NSF, klubbledere, familie, venner og miljøet 
ellers hjemme i skytter-Norge også alle en del av 
prestasjonene som kommer gjennom utøverne 
på Skytterlandslaget. For å kunne hevde oss 
internasjonalt trenger vi utøvere som er villige 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

til å gjøre den enorme jobben som kreves. Vi er 
også avhengig av å ha et team som fungerer som 
nettopp et lag, på tvers av utøvere, trenere og annet 
støtteapparat. Og sist, men ikke minst er utøverne 
våre avhengig av hele Skytter-Norge. Det er svært 
gledelig å se alle som deler lykkeønskninger og 
suksesshistorier på sosiale medier, eller tipser den 
lokale avisa om gode prestasjoner av skytterne våre. 
På denne måten hjelper vi våre beste utøvere i deres 
knallharde satsing, men det er også godt for idretten 
vår. Det kan igjen gi positive ringvirkninger, både 
sportslig, økonomisk og med tanke på rekruttering.

Skytterlandslaget sparket i gang 2019-sesongen for 
fullt på felles kick-off den 3. november. Sportslig 
ledelse har allerede jobbet aktivt med kommende 
sesong en god periode, og generelle uttakskriterier for 
2019 er publisert på skyting.no. Som uttakskriteriene 
viser, videreutvikles organiseringen av toppidretten 
til kommende sesong. Det vil legges til rette for at 
våre aller beste utøvere kan bli verdens beste i sine 
øvelser og for at vi skal vinne flere kvoteplasser 
til OL 2020, samtidig som at det fortsatt vil være 
sterkt fokus på det langsiktige arbeidet med å skape 
og videreutvikle velfungerende grupper og lag i 
Skytterlandslaget, og videreutvikle Skytterlandslaget 
som helhet. Vi ser frem til en ny, spennende sesong!

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 
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Da er innendørssesongen i gang og det legges 
på nytt treningsgrunnlag for et nytt år med 
nye konkurranser. Det kommer stadig utspill 
om øvelser som er fjernet og at skyting som 
sport er i ferd med å forsvinne. ISSF har riktig-
nok rokert litt på OL-øvelsene, men det er jo et 
langt stykke igjen til at øvelser er fjernet. Vi har i 
tillegg fått noen nye øvelser og jeg hører ingen 
kommentarer om at det er ødeleggende. Det 
er nok mer sannsynlig at vi får flere nye øvelser 
framover.

I VM i Korea ble Target Sprint arrangert som en 
forsøksøvelse. Det er en øvelse som består av en 
kombinasjon av løping og luftgevær. I motsetning 
til skiskyting blir våpenet ligg ende på standplass mel-
lom løpeturene. Tilleggssekunder for bom. Noen land 
holder på med dette og synes at det er en fin rekrut-
teringsøvelse. Regelverk finnes på ISSFs hjemmeside 
her hvis noen er klar til å prøve.

Mix-øvelsene ser også ut til å være populære og vi skal 
ikke se bort fra at det kan bli mer slikt i framtiden. 
Ungdom som kommer til sporten har heldigvis min-
dre motforestillinger til nye skyteprogram i forhold til 
en del av den voksne medlemsmassen. Kommentarer 
som at skyting som sport kommer til å forsvinne fordi 
vi ikke lenger skal skyte 60 ligg i OL, skjønner jeg 
ikke så mye av. 60 ligg er fortsatt en øvelse som står 
i ISSFs regelbok, og øvelsen skytes fortsatt i NM, EM 
og VM. Det samme gjelder forøvrig for fripistol og 
double trap. Lurer på om Det frivillige Skyttervesen 
bekymrer seg for rekrutteringen fordi deres skytepro-
gram ikke er OL-øvelse.

Nytt nasjonalt regelverk er snart klart etter omfat-

SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ

tende revisjon. Breddeidrettskomiteen har lagt ned 
et enormt arbeid i gjennomgangen av alt nasjonalt 
regelverk. Hovedårsaken til revisjonen var at det ble 
for mange bindinger mellom det nasjonale og ISSFs 
regelverk. Når ISSF forandrer noe i sitt regelverk kan 
det få uheldige konsekvenser for det nasjonale. Det vi 
har sett er at nye internasjonale regler innføres, av og 
til på kort varsel. Det medfører at vi med våre nasjon-
ale krav blir hengende minst ett år etter med revid-
eringer. Som et eksempel kan nevnes at ISSF innførte 
forbud mot fiberoptiske sikter for baneøvelsene. På 
grunn av nasjonalt regelverk med henvisninger, ble 
automatisk denne regelen også gjeldende for de nas-
jonale feltreglene. Denne form for uheldige bindinger 
bør nå være historie. 

Alle de forskjellige nasjonale grenene skal nå være 
samlet i ett dokument. Den nasjonale delen av PPC 
1500-reglene er også blitt en del av det samme kom-
pendiet. Godt utført arbeid som jeg håper vil bli en 
enklere og mer oversiktlig løsning for de fleste av oss.

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

https://www.issf-sports.org/theissf/rules/sports_for_all.ashx
https://www.issf-sports.org/theissf/rules/sports_for_all.ashx
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Til minne om
Bjørn Schullstrøm (1930–2018)

En markant tillitsmann i svensk og internasjonal skyttersport er gått ut av tiden. Bjørn 
Schullstrøm døde 5.juni, etter mange års alvorlig sykdom, og ble bisatt fra Nora kirke i Sverige.

Bjørn var forretningsmann og en lidenskapelig 
hjorteskytter. Det er sikkert mange viltmålskyttere i 
voksen alder som fortsatt husker ham fra landskamper 
og Nordiske mesterskap på Løvenskioldbanen. 
 Han nådde sitt internasjonale høydepunkt 
som skytter under VM i Moskva i 1958, da det sven-
ske laget tok to bronsemedaljer. Men, det var ikke som 
skytter, men som idrettsadministrator Bjørn gjorde 
seg bemerket, nasjonalt og internasjonalt. 
 Han begynte som sekretær i Eskilsuna Jakt-
skytteklubb i 1954 og gikk veien via Sødermanslands 
krets til Svenska Sportskytteförbundet og de høyeste 
posisjoner i Europa og Verden. Han var tillitsvalgt i 
Sportskytteförbundet fra 1961 og president i mer enn 
to tiår. I 1996 ble han utnevnt til Ærespresident, en 
posisjon som ikke finnes i forbundets lover, men som 
ble gitt ham som en ekstraordinær anerkjennelse. 
 I European Shooting Confederation (ESC) 

hadde han flere verv inntil han ble valgt president i 
1989; en posisjon han hadde i fire år. Han ledet  ISSFs 
Running Target Committee fra 1972 og satte dype spor 
etter seg i en turbulent tid, da hjorteskyting forsvant 
som internasjonale øvelser og dådyr og villsvin ble in-
trodusert; ikke uten turbulens. 
 I 1980 ble han valgt inn i Olegario Vasquez’ 
nye styre som visepresident, en posisjon han had-
de helt frem til 1994. Han hadde da hatt to alvorlige 
hjerneslag som satte en stopper for hans skyttervirk-
somhet.
 Han er hedret med Norges Skytterforbunds 
hederstegn i gull og æresmedlemskap i ESC og ISSF.
Bjørn har alltid vært tilstede i min internasjonale virk-
somhet, som rådgiver, inspirator og en humoristisk 
venn. Takk for det du ga, kjære Bjørn!

– Unni Nicolaysen  
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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 aktivitet. 

Jeg er en pistolskytter og er medlem av en av NSFs pistolklubber. Jeg har erfaring med lerdueskyting fra 
NJFF, og kan tenke meg å prøve meg i Nordisk trap. Men nærmeste NSF-lerdueklubb holder til over 10 
mil unna, må jeg allikevel melde meg inn der for å kunne delta i NT-stevner?
 
Pistol- og haglemann

// 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 // 
Når du er medlem i en av Skytterforbundets klubber, kan du delta i stevner i alle forbundets fire grener 
for denne klubben. Hva klubben heter (pistolklubb, minatyrskytterlag osv.), spiller ingen rolle. Dette forut-
setter sjølsagt at du har de nødvendige våpentillatelsene i orden.

§ §
§

§

§
§

§

§

§ §

§

§

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

REGLER Jeg har av ulike grunner ikke fått betalt kontingent til klubben min i år. Klubben har nå purret meg to 
ganger, tror jeg, og truer med å stryke meg som medlem. Men jeg mener å ha hørt at man ikke kan 
strykes som medlem før man skylder to årskontingenter, dette gjaldt i hvert fall i en annen idrettsklubb  
(ikke skyting) jeg var medlem i for noen år siden. Har derfor klubben rett til å stryke meg som medlem nå 
i høst?
 
Usikker

// SPØRSMÅL //

// SVAR // 
Du har rett i at det tidligere var slik at man måtte la være å betale kontingent i to år før man ble strøket 
som medlem i idrettsklubb. Men dette er endra, i Idrettsforbundets lovnorm for klubber, som gjelder for 
alle idrettsklubber, står det nå følgende: «Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purr-
ing ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk 
sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.»

Det betyr at klubben helt klart har rett til å stryke deg som medlem nå. Og er de «snille» og lar deg fort-
sette som medlem uten å betale, og du heller ikke betaler kontingent neste år, så skal de stryke deg.

Det kan være at det som er sitert ovenfor ikke står i loven til din klubb, men det betyr bare at klubben 
ikke har fått oppdatert loven sin. Og NIFs lovnorm gjelder uansett, og overstyrer det som står i klubbens 
gjeldende lov, hvis den er gammel.

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

http://holstadvapen.no/
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PISTOLLANDSLAGETS UWE KNAPP:

VIL SKAPE NORSKE TOPPSKYTTERE

Slik skal det gjøres! Uwe Knapp behersker 
fortsatt luftpistolen bedre enn de fleste!
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– Det er i klubbene grunnlaget legges, fastslår Uwe Knapp, fulltidstrener for pistollandslaget siden 
januar. På ni måneder har han besøkt over 15 klubber landet rundt, og dannet seg et bilde av det 
arbeidet som gjøres der. Han er imponert over hvor mye talent som finnes, og har oppdaget flere 
som allerede er meget gode skyttere. Men han er ikke fullt så imponert over de internasjonale 
prestasjonene de siste årene. Det har han tenkt å gjøre noe med!

 // TEKST OG FOTO: Svein-Erik Tosterud //

Knapp har som ambisjon å besøke 
flest mulig av klubbene i Norge. 
For å se etter talenter, men mest 
for å formidle sine metoder og 
holdninger. Det er i klubbene man 
får frem og utvikler nye talenter, 
slike som kan bli en del av slag-
kraftige landslag og topp internas-
jonale skyttere i fremtiden. Uwe 
Knapp jobber med de som skal 
ta seg av talentene i klubbene og 
synes han får veldig god respons 
på sine innspill. 

Den svært profesjonelle karen er 
opprinnelig fra Bremerhaven, nå 
er han bosatt ved Hamburg, med 
kort vei til Norge med fly eller bil 
og ferge. Han har presisjon som 
viktig faktor også i sitt opprinnel-
ige yrke som flyingeniør i luft-
forsvaret. Knapp er godt tatt imot 
i det norske skyttermiljøet. Med 
trygg faglig tyngde formidler han 
sine kunnskaper og visjoner, og 
det er ingen tvil om at han skaper 
forventninger om gode resultater. 

– Jeg har tatt jobben som land-
slagstrener for å løfte norsk 
pistolskyting, og har veldig tro 
på at vi kan høste fruktene av 
det arbeidet vi har begynt på om 
ganske få år. Men det nytter ikke å 
være utålmodig, det tar tid å gjøre 
den omstarten av arbeidet som 
må til. 2019 blir året for å skaffe 
kvoteplasser, sier han.

FYSISK TRENING VIKTIG

– Det som er påfallende med 
norske pistolskyttere - også de 

beste blant dem - er at de er veldig 
opptatt av å skyte, og gjerne skyte 
mye. Selv om man har masse 
talent fører dette dessverre ikke 
alltid frem om målet er å bli en 
internasjonal toppskytter. Da må 
det trening til, systematisk trening 
over ganske lang tid. Og det å 
drive ren skytetrening er bare en 
del av det. Pistolskytteren har 

bare én arm, én hånd som gjør det 
aller meste av den fysiske delen 
av skytingen. Dette gjør skytteren 
sårbar for skader og slitasje, mer 
sårbar enn mange andre utøvere. 
Solid grunntrening, med vekt på 
fysisk styrke og utholdenhet er 
stedet å begynne. Først da tåler 
man økende doser skytetren-
ing over tid. Så kommer teknisk 
perfeksjonering, og til slutt mental 
trening og forberedelse for å få det 
fysiske og tekniske til å fungere 
optimalt når det drar seg til de 
store konkurransene! Nå i høst 
går det veldig mye i fysisk trening 
for å klargjøre kroppen, så blir 
det økende mengde tørrtrening 
og skytetrening frem mot konkur-
ransene litt ut på vinteren.

VERDENSCUP FRA APRIL

De neste 6 månedene skal land-

slaget forberedes på verdenscup-
stevner. Allerede i januar kjøres 
det kvalifisering i Alfhallen, så går 
det slag i slag med EM i Kroatia 
i mars, og verdenscupstevner i 
Beijing, München og Rio i april, 
mai og august. Å delta i disse store 
konkurransene er en viktig del av 
utviklingen.

– For å være helt realistisk tror jeg 
de norske skytterne kan begynne 
å høste internasjonale medaljer i 
2024. 2020 er litt tidlig, men jeg 
håper jeg tar feil, vi har talenter 
som har potensiale til å utvikle seg 
raskt og kraftig, sier Uwe Knapp.

BLE TRENER FOR Å SKYTE 
BEDRE

Uwe Knapp har trenerutdan-
ning på høyeste nivå. Han er en 
av bare 12 tyske skytetrenere 
med diplomeksamen fra den 
tyske OL-organisasjonens trener-
akademi i Köln. 

– Jeg begynte med trenerutdan-
ning allerede i 1980, mens jeg var 
aktiv skytter. Jeg gjorde det for å 
bli en bedre skytter selv, forteller 
han. I tillegg til å trene seg selv, 

“Det nytter ikke å være utålmodig, 
det tar tid å gjøre den omstarten 

av arbeidet som må til.”
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trente han også skyttere i andre 
klubber på fritiden. Men etter å ha 
sikret seg rundt 10 tyske mester-
skapstitler og en håndfull inter-
nasjonale medaljer, la han opp 
som aktiv pistolskytter, og ofret 
seg helt for trenergjerningen. 

Da han ble norsk trener ved siste 
årsskifte, kunne han se tilbake 
på fersk suksess med det tyske 
kvinnelandslaget. Før det var han i 
mange år hovedtrener for de tyske 
SH-skytterne, rikstrener i det sve-
itsiske forbundet, og han har også 
trent landslagene i mer eksotiske 
land som Mongolia og De forente 
Arabiske Emirater. Men han ser 
ikke på seg selv som ferdig utdan-
net trener: 

– Jeg bruker gjerne et par uker 
hvert år på å utvikle meg. Det 

skjer vanligvis ved at jeg finner 
frem til gode trenere som jeg kan 
jobbe sammen med. En uke sam-
men med en trenerkollega, gjerne 
med andre metoder og hold-
ninger, er et effektivt intensivkurs 
som gir veldig mye til begge! 

GOD RAMME FOR ARBEIDET

– Jeg trives godt i Norge, kulturen 
er ikke særlig fremmedartet, og 
jeg føler at hele organisasjonen 
i Norges Skytterforbund, både 
valgte representanter og ansatte, 
støtter veldig godt opp om arbei-
det jeg gjør. Dette gjelder ikke 
minst toppidrettskomiteen og 
sportssjefen. Selvsagt skulle jeg 
ønske at det var mer penger til 
fellessamlinger for landslaget, 
men det fungerer veldig bra med 
individuelle treningsdager med 

utøverne i deres hjemmeklub-
ber. Og vi må bare finne en norsk 
metode som fungerer. 

Det hjelper ikke å sende misun-
nelige tanker til nasjoner som 
ansetter sine skyttere i politiet, 
forsvaret, brannvesenet og andre 
etater. Slik er det ikke i Norge! På 
den annen side er det en utrolig 
verdi i det enorme frivillige arbei-
det som nedlegges, og skyting er 
en utbredt, folkelig sport i Norge. 
Det har ikke direkte med pistol-
skyting å gjøre, men jeg tror ikke 
det finnes noe annet land i verden 
der riksdekkende TV har daglige 
sendinger en hel uke fra en skyte-
konkurranse, nemlig Landsskyt-
terstevnet. Det er utrolig viktig for 
skytesporten i sin alminnelighet, 
konstaterer Uwe Knapp.

Uwe Knapp med Schäff, 
hans assistenttrener som 
alltid er med!
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Karene fra Aron Skytterklubb fulgte nøye med da 
Uwe Knapp fortalte om sin treningsfilosofi. Fra 
venstre: Tor Kristiansen, Tore Østvold, Torgrim 
Rønning, Uwe Knapp og Espen Børsum Jensen. 

Vi traff Uwe Knapp da han besøkte 
Aron Skytterklubb i Drammen. Her 
sammen med klubbens oppmann for 
luftpistol, Pål Erik Jensen.
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COMEBACKET DET 

LUKTET KVOTEPLASS AV 

Erik Watndal er et navn flere har bitt seg merke i etter den store bragden i VM i Sør Korea, 
hvor han kvalifiserte seg til finalen, vant sølv og tok kvoteplass til OL i 2020. Og historien bak 
triumfen? Den er imponerende. 

 // TEKST: Oda Løvseth //
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For å oppnå gode resultater og 
i beste tilfelle ta medaljer og 
kvoteplasser i et så stort mester-
skap som VM  skal det mye 
trening, selvtillit og vilje til. Dette 
viste Erik Watndal at han hadde 
mer enn nok av under mesterska-
pet som i sommer ble arrangert i 
Changwon. 

Han gjorde comeback før ses-
ongen 2017 etter en 10 år lang 
pause fra skeetbanen. Før pausen 
var han regnet som en av verdens 
beste skeetskyttere, men hvem 
hadde trodd at selv den mest 
erfarne og meritterte skytter 
skulle kunne komme tilbake like 
god - om ikke bedre - etter 10 års 
pause?

– Det er helt fantastisk å komme 
tilbake på denne måten. Jeg har 
jobbet utrolig hardt for å komme 
opp til dette nivået etter en så lang 
pause, forteller han. 

Dette ble skeet-skytterens andre 
internasjonale medalje for ses-
ongen, etter et EM-sølv fra tidlig-
ere. Han legger ikke skjul på at å 
komme tilbake som hobbyskytter 
var langt unna hans tanker, am-
bisjoner og planer med å komme 
tilbake på banen. 

– Jeg har jobbet målrettet med 
fokus på å komme tilbake i 
verdenstoppen. Det er ikke sånn 
at jeg valgte å komme tilbake for 
å skyte hobbybasert, men mer 
tilbake til det nivået jeg var på 
tidligere og kanskje bedre. 

VM GA SVARET HAN JOBBET 
FOR 

Under VM i Sør Korea i sommer 
kom han godt i gang med fullt 
hus i de to første seriene og totalt 
50 poeng. På den tredje runden 
ble det 24 treff, noe som tok han 
til en 3.-plass etter første dag av 

konkurransen. Da var det bare to 
skyttere - fra henholdvis USA og 
Storbritannia - som hadde skutt 
fullt hus. 

Han endte til slutt opp med 122 
poeng i kvalifiseringen, noe som 
førte til en shoot-off om de to siste 
finaleplassene. Denne shoot-off-
en gikk han inn i med seks andre 
skyttere. 

– Jeg skjøt som sistemann og 
kunne kontrollere litt i det de an-
dre bommet en etter en. Jeg følte 

jeg hadde full kontroll og fikk en 
finaleplass, forklarer han.

FINALE ETTER EN THRILLER AV 
EN SHOOT-OFF 

I finalen var det fire kvoteplasser 
til OL i potten, en sjanse Watndal 
ikke ville la gå fra seg. Selv om han 
underveis i finalen lå i grenseland 
til å ryke ut, klamret han seg fast 
og sto til slutt igjen sammen med 
den meritterte og rutinerte ameri-
kaneren Vincent Hancock. 

– Jeg var offensiv i finalen og ten-
kte at jeg ikke skulle la dette gå fra 
meg. Jeg måtte kjøre hardt på, for 
både kvoteplass og medalje. Det 
føltes nesten helt uvirkelig etterpå, 
men jeg er så vanvittig fornøyd 
med egen prestasjon, forteller 
han. 

HÅPER Å SE SEG SELV PÅ 
SKEETBANEN I TOKYO 

Erik Watndal kom som nevnt 
tilbake for to sesonger siden - etter 
hele 10 års opphold - og tok VM-

sølv og kvoteplass til de olympiske 
leker i Tokyo 2020. En prestasjon 
det står ekstremt mye respekt av. 

Og siden kvoteplassen allerede 
er sikret så tidlig før OL mener 
skeetskytteren selv at det bare er å 
«gønne på». 

– Kvoteplass var deilig, det å 
kunne senke skuldrene og bare 
se fram mot OL 2020. Nå skal 
det trenes og fokuseres fram mot 
mesterskapet. Så ser vi hvor jeg 
ender etter hvert som veien blir 

til, sier sølvmedalje- og kvoteplas-
svinneren.

Sportssjef Tor Idar Aune i Norges 
Skytterforbund er svært imponert 
over Watndals innsats og gleder 
seg til fremtidige sesonger:

– Eriks comeback er helt spek-
takulært. Fra våren 2017 til høsten 
2018 har han altså klatret fra 
bunn og helt til topps i Europa og 
er rangert som verdens nest beste. 
Det vitner om et treningstalent 
og konkurransehode langt uten-
om det vanlige. Han vet hva som 
gjelder og han gjør det. I tillegg er 
han en utmerket lagkamerat som 
ønsker å bidra til at hele Skyt-
terlandslaget utvikler seg til å bli 
verdens beste. Vi ser fram mot de 
neste sesongene med Erik på laget 
og ønsker å legge til rette for at 
han kan ta ytterligere steg, avslut-
ter NSFs sportssjef.

“Jeg har jobbet målrettet med 
fokus på å komme tilbake i 

verdenstoppen. “
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VM I SØR-KOREA: 

TO BILLETTER TIL OL I TOKYO 

I 1897 vant Ole Østerlund norsk idretts aller første VM gull under VM i skyting i Frankrike. 
Siden den gang har Norge vunnet til sammen 163 VM medaljer, hvorav 44 er gull i skyting. Det 
52. verdensmesterskapet i skyting ble denne sommeren arrangert i den Sør-Koreanske byen 
Changwon og det ble et godt og medaljerikt VM for Norge.

 // TEKST: Oda Løvseth //

Over 1800 utøvere fra 90 nasjon-
er i grenene pistol, rifle, viltmål 
og lerdue deltok i mesterskapet. 
VM arrangeres som kjent hvert 
fjerde år, og sist gang Norge hadde 
deltakere med i VM var i Granada 
i Spania i 2014. 

Under mesterskapet i Changwon 
stilte Norge sterkt, med 20 sen-
iorer og 9 juniorer. Seniorene var 

først ut i mesterskapet, før jun-
iorene startet med sine konkur-
ranser senere i uken. 

GODT MIXED TEAM PÅ RIFLES-
IDEN

Mesterskapet bydde på mange 
spennende, nervepirrende og 
rørende øyeblikk. 

Det hele startet når Jenny Stene 
og Endre Haglund skjøt seg til 
topp ti i konkurransen mixed team 
på luftrifle. Dette er en kjempes-
terk og imponerende prestasjon. 
Flere av verdens beste mixed 
team-par var bak dem, men Jenny 
og Endre viste at de kunne pres-
tere når det virkelig gjaldt. 

Begge to har nå - på grunn av 
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blant annet denne prestasjonen - 
blitt innstilt som forhåndsuttatte 
utøvere til EM 10 meter i 2019.

IMPONERENDE PRESTASJONER 
PÅ 50 METER RIFLE

Norge som lag, med Simon Claus-
sen, Stian Bogar og Henrik Larsen 
åpnet med å bli nummer fem på 
lagskytingen på 60 skudd liggende 
på 50 meter. Samme dag lå Espen 
Teppdalen Nordsveen som num-
mer 7 etter normalprogrammet 
på viltmålskytingen. Kvinnene ble 
også et stykke bak på lagskytingen 
på liggende på 50 meter.

Men det virket som at lykken had-
de snudd i det Stian Bogar entret 
50-metersbanen for å konkurrere 
i den individuelle skytingen dagen 
etter. Etter særdeles god innle-
dende skyting ble Stian nummer 
to i finalen og fikk karret til seg 
den fjerde medaljen Norge har fått 
i denne øvelsen gjennom tidene. 

– Vi bestemte oss på forhånd å gi 
alt den dagen, skjerpe alle detaljer 
og vise at vi er best i verden. Og 
det klarte vi. For min del var sølv 
som gull akkurat da. Jeg viste meg 
selv under worldcupen i fjor hva 
jeg var god for, så dette var utrolig 
morsomt, forteller Stian, som 
trolig skjøt for siste gang i denne 
øvelsen i et internasjonalt stevne. 

Med Bogar på 2.-plass, Simon på 
6.-plass og Henrik på 12.-plass 
endte de opp med en veldig god 
laginnsats i tillegg. 

JUNIORENE VAR I GANG

Mens gratulasjonene herjet inne 
på 50-meteren var juniorene i 
gang med sitt mesterskap. Es-
pen Teppdalen Nordsveen sikret 
seg bronsemedalje på den første 
øvelsen i VM. Han skjøt seg opp 
fra en 7. til en utrolig 3.-plass i 
løpet av de avsluttende 30 skud-
dene. 

På 10 meter mixed team luftrifle 
ble Oda Løvseth og Vegard Nord-
hagen best av de to norske lagene 
på en 14.-plass og det fjerde beste 
laget fra Europa.

Ikke lenge etter blir det medal-
jerush på 50-meterbanen når 
Vegard Nordhagen, Benjamin 
TingsrudKarlsen og Jon Herman 
Hegg skyter seg til laggull på 60 
skudd liggende. Og som om ikke 
det var nok, tok Benjamin gullet 
individuelt også.

– Jeg var flink hele veien og tok 
gode pauser. Jeg nullstilte gjen-
nom hele serien for å renske bort 
og unngå mindre gode skudd jeg 
fort får når presset og spenningen 
blir for høy. Det var litt varierende 
vind, men alt fungerte den dagen 
og det var ekstra stas å i tillegg få 
laggull med gutta, forteller Benja-
min. 

GROVKALIBERGUTTENE 
LEVERTE I KREVENDE FOR-

Rifleskytter Jenny Stene i aksjon!
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HOLD

Samtidig som dette skjer skyter 
gutta på 300 meter seg til bronse 
på lagkonkurransen på 60 skudd 
liggende. Det var krevende forhold 
og leder for militærlandslaget 
Vidar Lindstad-Fossmo roste gut-
tene for innsatsen i etterkant. 

– Guttene jobbet bra, det var 
krevende forhold og medaljene 
måtte virkelig kjempes hardt for 
denne dagen, forteller han. 
Senere i mesterskapet tok de også 
laggull på 300 meter standard-
gevær og Odd Arne Brekne tok in-
dividuell bronse i samme disiplin. 

PISTOLSKYTTERNE VISER NIVÅ

Selv om ikke resultatene var på 
topp etter endt skyting, viser flere 

av våre pistolskyttere at de har 
det internasjonale nivået inne 
gjentatte ganger i løpet av sine 
matcher. Vi har Ole Harald Aas 
og Ann Helen Aune, begge unge 
og lovende, som klinker til med 
serier på høyt 90-tall flere ganger 
underveis i sine serier. Pistoltren-
er Uwe Knapp ser positivt på tiden 
fremover. 

– Det har vært et godt mesterskap 
for oss. Skytterne gjør mye bra, og 
feilene rydder vi bort. Nå gjelder 
det bare å se fremover for Siw 
Marit, Ole Harald og Ann Helen. 
Dette er tre gode skyttere som 
viser at de holder seg til planen 
og gjennomfører skytingen på et 
stabilt nivå. Vi må bare jobbe enda 
mer og jeg er trygg på at vi vil 
lykkes, forteller han. 

AVSLUTTER VM PÅ MESTERLIG 
VIS: VI SKYTER OSS TIL OL

Kvoteplassjakten åpnet med at 
20 år gamle Henrik Larsen skjøt 
Norge til OL under helmatchfi-
nalen på 3x40 skudd helmatch 
på 50 meter. Norge har ikke tatt 
VM-medalje i denne øvelsen siden 
1952, og på denne dagen var vi 
kun 0,5 poeng fra å kjempe om en 
medalje igjen. 

Henrik skjøt innledende 1179 
poeng og var nummer fem, like 
bak mange av verdens aller beste 
skyttere. I finalen fikk vi oppleve 
at flere av forhåndsfavorittene falt 
av, og unggutten fra Mysen kom 
ut av finalen med en kvoteplass til 
lekene i 2020. 

Juniorene sanket flere medaljer under VM i Sør-Korea. Fra venstre: Jon Herman Hegg 
,Benjamin Tingsrud Karlsen og Vegard Nordhagen.



21

– Det er noe av det tøffeste jeg 
har opplevd på skytebanen. Det 
dunket hardt under jakka. Det 
er hyggelig å få igjen for lange og 
harde treningsøkter, så jeg er veld-
ig fornøyd. Kvoteplass er stort, 
forteller Henrik. 

Katrine Lund viste også 
verdenseliten hva hun har inne 
av ferdigheter når hun presterte 
1177 poeng på sin helmatch på 
50 meter selv om det var under 
eliminasjonsskytingen og ikke 
under den tellende individuelle 
kvalifiseringsskytingen. Jenny 
Stene imponerte også ved å kval-
ifisere seg til VM-finalen i samme 
disiplin. Også her ble det delt ut 
kvoteplasser, men Jenny endte til 
slutt på en flott 7.-plass.

SKEETGUTTENE MARKERTE 
SEG OG WATNDAL IMPONERTE

Både Erik Watndal og Jørgen En-
gen innledet skeetkonkurransen 
helt perfekt med fullt hus -  50 
poeng - på de to første seriene. Før 
siste dag av konkurransen lå de på 
henholdsvis 3. og 12.-plass. 
På avslutningsdagen av VM kom 
Erik seg til skeetfinalen etter 122 
treff i kvalifiseringen. Dette førte 
til en shoot-off om de to siste 
finaleplassene, med seks andre 
skyttere. Det var nervepirrende, 
men han fikset det mesterlig. 
– Jeg skjøt som sistemann og 
kunne kontrollere litt i det de 
andre bommet en etter en. Jeg 
følte jeg hadde full kontroll og fikk 
finaleplass, forteller han. 
I finalen sto det fire kvoteplasser 

og ventet på de seks skytterne i 
det de entret banen. Erik vanket 
så smått i faresonen med bare fem 
skyttere igjen, men snek seg videre 
og sto til slutt igjen med Vincent 
Hancock, amerikaneren som tok 
sin fjerde VM-tittel og tangerte 
verdensrekord i både kvalifisering 
og finale. 

Erik Watndal gjorde comeback før 
sesongen 2017 etter ti års pause, 
og stod nå med sølv og kvoteplass 
etter VM i Sør Korea 2018. En 
prestasjon det står stor respekt av. 

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://thrane.no/no/
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IDRETTSFEST I

STAVANGERREGIONEN!

I august braket det løs en gedigen idrettsfest i Stavangeregionen da “NM-veka” ble arrangert for første 
gang. 16 idrettsforbund gjennomførte NM i 24 grener der over 1400 utøvere deltok totalt. Norges 
skyttere var naturligvis også representert, i år gjennom NM Bane Pistol 2018 - arrangert som et 
samarbeid mellom flere lokale klubber i Rogaland skytterkrets.

Under mesterskapet ble det direktesending av finaler på NRK, åpning av Sola PKs splitter nye skytebane 
på Forus sportssenter samt utdeling av årets kongepokaler bare for å nevne noe. Årets arrangement var 
i det store og det hele en suksess og det er allerede bestemt at NM-veka også vil bli arrangert neste år. 
For øyeblikket er detaljene rundt programmet under utarbeiding, men tidspunktet er satt til den siste uken 
i juni i 2019. Leder av NM Bane Pistol 2018, Thomas Strøm, ser frem til å arrangere idrettsfest også neste 
år:

– Vi ser fram til neste års arrangement! Vi har lært masse dette året og skal gjøre tingene bedre. Takker 
alle som kom og håper at det kommer enda flere neste år, sier Strøm.
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NM-veka var en suksess, men det ligger også mange timer med dugnadsarbeid bak. Her er noen av arrangørene og de frivillige som gjorde mester-
skapet mulig med sin innsats. Fra venstre: Arnt Flønes, Haldor Hinna, Gunnar Halvorsen, Henning Thorsen, Thomas Strøm, Dag Ivar Findreng 
(Megalink), Geir Ove Skaarstad, Kenneth Eikenes, Sissel Korpiselkä, Liv Håland og Sissil Magnussen.

Pistolskytterne Ole Henning Fjeld og
Gunrid Kjellmark fikk tildelt den gjeve 
Kongepokalen under en seremoni NM-ve-
ka. Les mer om utdelingen av kongepo-
kalen på skyting.no.

Vararepresentant i Norges Skytterfor-
bund, Esten Murbreck og NRKs sports-
journalist Ingrid Sørli Glomnes var kom-
mentatorer under finalen i silhuettpistol 
som ble sendt direkte på NRK. Du kan 
se sendingen i opptak på NRKs nettsider 
her.

https://www.skyting.no/2018/08/20/arets-kongepokal-til-gunrid-kjellmark-og-ole-henning-fjeld/
https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/MSPO47600518/15-08-2018
https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/MSPO47600518/15-08-2018
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GULL I UNGDOMS-OL 

TIL STEPHANIE 

Stephanie Grundsø feirer på pallen etter å ha tatt 
gull under Ungdoms-OL i Argentina.
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Stephanie Grundsøe vant OL for ungdommer i Argentina etter en ekte thrillerfinale. Bak prestasjonen 
ligger det et blodslit som få kan forestille seg.

 // TEKST: SIMON KOLSTAD CLAUSSEN //

Veien til bragden i Buenos Aires 
startet allerede tidlig i tenårene. 
For Stephanie Laura Scurrah 
Grundsøe viste tidlig i Danmark at 
hun hadde potensialet til å bli noe 
virkelig stort. 

FLYTTET TIL KONGSVINGER 

For to år siden flyttet hun fra den 
danske byen Jyllinge og start-
et å kombinere videregående 
utdanning med toppidrett på 
NTG Kongsvinger. Her fikk hun 
muligheten til å sette treningen 
mer i system, i tillegg til en solid 
dose mengde. Tre timer obliga-
torisk morgentrening, som et ledd 
i skolehverdagen, samt fysisk tren-
ing og kveldsøkter på standplass 
etter siste fagtime. Daglig. Årlig 
fyrer hun av cirka 40 000 skudd 
på treningsbanene til NTG Kongs-
vinger, og skyter godt over 100 
konkurranser i skoleåret. På privat 
basis, blir det enda mer. 

– Vi har ikke noe lignende i 
Danmark, for skyttere som er i 
alderen 16-19 år. Avgjørelsen om 
å flytte til Norge og NTG Kongs-
vinger, er kanskje den beste jeg 
har gjort, så langt i livet. Her har 
jeg fått en unik mulighet til å legge 
treningsgrunnlag for å oppfylle de 

sportslige drømmene mine, sier 
Grundsøe. 

TENKTE ALDRI PÅ GULLET

I dag er hun dansk juniorrekord-
holder i samtlige OL-disipliner. 
Under VM i Sør-Korea skjøt hun i 

seniorklassen og kom hjem med to 
sølvmedaljer i lagskyting på 50m. 
På helmatchen var hun i tillegg 
ankerkvinne, da Danmark knuste 
Russland, Kina og kun var tre po-
eng bak gullvinner Tyskland. 

For et par uker siden nådde hun 
en ny milepæl i Sør-Amerika, 
5.plass i kvalifiseringen med 624,3 
poeng. Etterfulgt av en finale man 
knapt har sett maken til: Rett i 
tett etter de fem første skuddene, 
med et snitt på drøye 10,6 av 10.9 
poeng. Hun falt ned til 3.-plass et-
ter neste fem skudd, men beholdt 
topp 3-plasseringen i de mest 
kritiske fasene, da én etter én av 

de lavere rangerte konkurrentene 
ble eliminert. 

Medaljen var i fare før 4.-plassen 
skulle elimineres, men da ble det 
niere på både tyske Janssen og 
serbiske Malic. Da Malic også 
feilet på sine to neste skudd, så 

var sølvet i boks. Men 0,8 poeng 
opp til indiske Ghosh, trodde Gr-
undsøe var for mye. 

 – Jeg hadde slått meg til ro at det 
kom til å bli sølv, og tenkte ikke 
på gullet i det hele tatt. Jeg skjøt 
tidlig og ventet på inderen. Hun 
sto igjen lenge, og da jeg så det 
kom 9,1 på skjermen hennes og 
jeg hørte jubelen fra det danske 
støtteapparatet bak, så tenkte jeg 
«Dette er ikke mulig. Dette kan 
ikke stemme». 

Men det stemte - Stephanie hadde 
tatt gull, og det i Ungdoms-OL. 

“Jeg hadde slått meg til ro med 
at det kom til å bli sølv, og tenkte 

ikke på gullet i det hele tatt.”

http://simonclaussen.blogg.no/
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Denne pistolen var utviklet i 
samarbeid med den svenske 
skytterlegenden Ragnar Skanåk-
er. Selv i dag, 25 år etter, hevder 
denne pistolen seg helt på høyde 
med det som produseres av high-
end luftpistoler på den internas-
jonale konkurransearena. Sa-
marbeidet med Ragnar Skanåker 
skulle vise seg å bære ytterligere 
frukter, da Morini i 1993 lanserte 
fripistolen CM 84E. Også denne 
med kulelageropplagret avtrek-
ker, elektronisk avtrekk og en 
sensor som oppdager fingeren 
inni avtrekkerbøylen, og derved 
sikrer pistolen mot utilsiktet 
avfyring.

Ragnar Skanåker var den første 

FRA SNEKKERBOD TIL OLYMPISK GULL
I 1992 lanserte Morini Competition Arm S.A. en luftpistol verden ikke hadde sett tidligere. Dette 
var Morini CM 162E. Det var den første pistolen som tok i bruk komprimert luft som drivkilde, 
hadde elektronisk avtrekk og kulelageropphengt avtrekker.

// AV HANS OLAV BJELVIN //

internasjonale skytter til å bruke 
prototypene av CM 162E og CM 
84E i internasjonale konkurrans-
er. Dette gjorde han med stor 
suksess i det han tilkjempet seg 
seieren i flere World Cup stevner.

Men Morinieventyret startet ikke 
her. Allerede i 1973 etablerte Ce-
sare Morini et foretak som hadde 
til hensikt å produserer anatomi-
ske pistolgrep. Dermed så Morini 
Competition Arm S.A. dagens lys. 

Lanseringen av det anatomiske 
grepet fikk en enorm oppmerk-
somhet innad i skyttermiljøene og 
ble sett på som selve hovedkom-
ponenten i symbiosen mellom 
skytter og våpen.

Den første våpenfabrikken til å 
innse dette var Hämmerli AG 
som umiddelbart begynte å beny-
tte Morini-grep til sine fripistoler 
150 og 152, standardpistolene 
208, 215 og 240 og ikke minst 
hurtigpistolen 230 og 232.

Stor ordretilgang på anatom-
iske grep, ikke minst takket 
være Hämmerli og Morini sin 
begynnende produksjon av egne 
våpen, resulterte i at Morini gikk 
fra å være en mindre  bedrift til 
et industrielt foretak i 1982. Etter 
å ha slitt med myndighetenes 
restriksjoner på våpenproduks-
jon i Italia, bestemte Morini i 
1985 seg for å flytte fabrikken til 

MORINIS KLASSISKE LUFTPISTOL

Tren med ditt eget våpen, 
når som helst og hvor som helst!

Et enkelt, presist og rimelig lasersys-
tem som består av skiveenhet, skive-
front og laserpatron. Skiveenheten 
kobles enkelt til din mobil/nettbrett 
via Bluetooth. Du kan velge mellom 
mange ulike skivefronter, som DFS 
100m, DFS 200, Reinskive etc. En stk. 
lagserpatron i valgfritt kaliber følger 
med i settet. Du bruker våpenet ditt 
som det er, og er klar for tørrtrening 
på bare sekunder. 
I app`n lagres all skyting, man kan 
lage egne profiler på ulike skyttere, 
våpen og skiver, og man kan studere 
grafer. 

ACCURIZE

Magne Landrø AS I Stillverksveien 1 I 2004 Lillestrøm I Norge I www.landro.no I +47 64 84 75 75

NYHET!
INTRODUKSJONSPRIS:

5995,-
ACCURIZE
Laserskytesystem

(Artikkelen fortsetter etter
annonsen)

http://www.landro.no/
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den italiensktalende regionen av 
Sveits. Her så etter hvert Morini 
CM 102E dagens lys. Dette var 
en .22 pistol som det knyttet seg 
internasjonal oppmerksomhet til 
lanseringen av. Denne pistolen 
var den første .22 pistol i verden 
med elektronisk avtrekk, og en 
meget innovativ pistolkonstruks-
jon med rørmagasin under løpet. 
Imidlertid var denne konstruks-
jonen befengt med så vidt mange 
funksjoneringsfeil, at den fors-
vant relativt fort.

I 1992 kom altså den første luft-
pistolen drevet med komprimert 
luft fra Morini. Som tidligere 
nevn i denne artikkelen, var pis-
tolens betegnelse CM 162 E. Den 
hadde en luftsylinder på 200bar, 
noe som har blitt en slags stand-
ard hva angår luftpistoler rundt 
om. Morinis senere versjon CM 
162 EI har vist seg å være en av 
de mest populære luftpistoler 
internasjonalt. Konseptet til 
Morini, med 200 bar utbyttbar 
luftsylinder har senere blitt adop-
tert av alle luftpistolfabrikanter 
som opererer på den internasjon-
ale konkurransearena. Morini var 
også først ute med å utstyre lufts-
ylinderne med manometer i front 

for avlesning av gjenværende 
lufttrykk. Imidlertid har Morini 
sine luftpistoler fortsatt noe som 
de er alene om, og det er ei klo 
som går i inngrep med ladearmen 
og som aktiveres når luftnivået 
i sylinderen nærmer seg kritisk 
nivå. Kloa umuliggjør ladning 
med påfølgende dårlig skudd på 
grunn av lavt lufttrykk. Genialt i 
mine øyne.

Etter hvert fant Morini ut at de 
skulle produsere luftpistolen sin i 
en utgave med mekanisk avtrekk. 
Dette for å få muligheten av å 
kunne justere skjeftevinkelen. 
Dette hadde vært umulig på de 
elektroniske utgavene av luftpis-
tolen fordi elektronikken som 
kjent sitter i skjeftet. Navnet på 
den nye pistolen ble Morini 162 
MI og den ble lansert i 1997.  Når 
vi nå er kommet så langt, kan det 
jo også nevnes at kinesiske Wang 
Yifu vant verdensmesterskapet 
i luftpistol i Barcelona, Spania i 
1998 med en Morini CM 162EI. 
Bare for å ha det nevnt, så er 
dette en av en mengde internas-
jonale triumfer med Morini sine 
pistoler.

I 1999 avfødtes .22 pistolene CM 

22M og CM 22RF (rapid fire) tett 
fulgt av .32 versjonen CM 32M. 
Sistnevnte ble ingen suksess, 
da den var befengt med så vidt 
mange funksjoneringsfeil, at pro-
duksjonen opphørte. Et plaster 
på såret for Morini, må man vel 
kunne si det var, da kineseren 
Tao Luna i år 2000 gikk hen og 
ble olympisk mester på luft, også 
han, med Morini sin CM 162EI.

Til dags dato, kan man si, at 
internasjonale mesterskap, 
det være seg olympyske leker, 
verdensmesterskap og World 
Cup, for ikke å glemme nasjonale 
mesterskap, alle er blitt vunnet 
med Morini sine pistoler. Som 
en kuriositet kan man nevne at 
omtrent samtlige medaljer inter-
nasjonalt, innen fripistolgrenen 
de siste 20 årene, er blitt vunnet 
med Morini sin CM 84E. Mis-
forstå meg rett. Jeg mener ikke å 
si at Morini har vunnet alt, men 
sier at Morini har hevdet seg i 
toppen i alle typer mesterskap.

Fra millenniumskiftet og fram til 
dags dato, har det skjedd fint lite 
på utviklingssiden hos Morini. 
Man har finpusset noe på pro-
duktene, for å tilpasse dem til 

Morini CM 22M RF
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markedets krav, så som å lette 
sleiden på rapid fire versjonen av 
CM 22. Videre har man valgt å 
tilby luftsylinderne med digitalt 
manometer, noe som ikke har 
hatt annen effekt enn å gjøre dem 
1000 kroner dyrere. Ikke alt er til 
det beste for oss pistolskyttere.

Det har i flere år versert rykter 
om at Morini skulle relansere 
sin grovpistol CM 32 i ny og 
forbedret utgave, men foreløpig 
har dette vært nettopp det… 
rykter.

For avlutningsvis å foreta en lite 
oppsummering, kan man nok si 
at Morini sine luftpistoler har 
tapt noe terreng i forhold til an-
dre, mer ”moderne” luftpistoler 
med absorber og baksikte som 

kan justeres med fingrene. Frip-
istolen CM 84E holder fortsatt 
stand, som det beste verktøyet du 
kan skaffe innen denne skytegre-
nen. Morini CM 22M og 22RF er i 
mine øyne en noe misforstått pis-
tol. Kvalitet, funksjoneringsevne 
og skyteegenskaper er uover-
truffet og avtrekket er noe av det 
beste i klassen. Imidlertid lider 
konstruksjonen litt av å favoris-
ere de men medium til small, når 
det gjelder størrelsen på handa.  

Svenske Ronny Nilsson og in-
nehaver av Interprodukter, er 
generallager i Sverige for Morini. 
Han har også et tett samarbeids-
forhold til Morinifabrikken. 
Selvsamme Ronny har de senere 
årene kommet med en rekke 
forbedringer til Morinipistolene. 

Jeg nevner i fleng: Blow-out kom-
pensatoren til luft- og fripisto-
lene. Det kulelagrede avtrekker-
opphenget til Morini CM 22M og 
RF. Videre ny og fingertilpasset 
avtrekker til Morini sine .22 og 
luftpistoler. Ny og meget effektiv 
rekyldemper til  CM 22M og RF 
og til slutt det nye lineære avtrek-
ket til Morini sine luftpistoler. 
Dette avtrekket håper vi å komme 
tilbake til med egen test på et 
senere tidspunkt.

Når vi er inne på Ronny Nilsson, 
kan det også nevnes at konstruks-
jonen av de utbyttbare luftsylin-
drene til CM 162 EI og MI er hans 
verk, samt at han i tillegg har 
stått for konstruksjonen av det 
mekaniske avtrekket til CM 162 
MI.

Morini CM 162 MI, her med Blow-out kompensator
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Så gjenstår det bare å si at å 
anskaffe en Morinipistol neppe 
kan betraktes som en feilinvest-
ering i sammenlikning med andre 
konkurransepistoler på marke-
det. Når så det er sagt, er det til 
syvende og sist smak og behag 
som teller. Vi skriver 2018 og 
årets IWA messe gikk av stabelen 
i mars. En av de store nyhetene 
fra Morini sin side var lanserin-
gen av en ny luftpistol med 
navnet Morini CM 200EI.

Hva er så forskjellen fra CM 

162EI? Den nye pistolens låskasse 
er gjort 14 mm kortere. Løpet er 
portet på tre forskjellige plasser 
og den har fått ny kompensator 
og tidsriktig karbonstrømpe tredd 
utenpå løpet. Ladearmen er også 
av karbon, og portingen av løpet 
skal være med på å minske rekyl. 
Avtrekkselektronikken er nyut-
viklet slik at justering av skjefte-
vinkel nå er mulig og fargevalget 
på luftsylindrene er utvidet. Så 
er pistolen blitt noe lettere, 985 
gram for å være eksakt og har fått 
en ny og mindre kompensator 
på løpet. Personlig savner jeg 

flere ting, som baksikte som kan 
justeres med fingrene og absorber 
som effektivt fjerner rekylen. Om 
Morini CM 200EI blir en suk-
sessen eller bare et supplement 
til den allerede innarbeidete CM 
162EI vil tiden vise. Jeg forundres 
bare over, at når man går til det 
skritt å lansere et nytt produkt, 
hvorfor ikke da ta skrittet helt 
ut og lansere en ny og revolusjo-
nerende luftpistol i god gammel 
Morini-tradisjon.

Morini CM 22M RF
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I DFS har jeg konkurrert på lik 
linje med andre skyttere siden 
1982. I NSF har jeg deltatt siden 
2007. Jeg skyter med en skinne 
på venstre arm som stiver av hån-
dledd, fordi nervene til venstre 
hånd/arm er ødelagt i nakken, 
og det gjør at ingen muskler 
i venstre underarm fungerer. 
Uten denne skinna så kunne jeg 
ikke skutt i DFS. I NSF er jeg 
klassifisert som SH1 skytter og 
kan bruke skinne og rem under 
skyting. Dette er likt de andre 
skyttere.

SH-klassene er laget for folk 
med ulike fysiske begrensninger. 

HVA ER INTEGRERING AV SH-SKYTTERE?
Det er blitt skrevet en del om integrering av SH-skyttere og jeg følte at jeg måtte si noe om dette 
i håp om økt forståelse og aksept for at skyttere med ulike forutsetninger faktisk kan konkurrere 
sammen. 

// AV OVE FOSS //

Det er SH1, SH2 og SH3. Vi blir 
klassifisert ut fra hvilke funks-
jons-nedsettinger vi har. Det gjør 
at det kan være skyttere med 
ulike lammelser i armer, bein 
og rygg, uten ben, uten armer 
m.m. av begge kjønn som skyter i 
samme klasse. Mye av det samme 
har du også blant funksjonsfriske 
der det også er variasjoner på 
fysikk, kondisjon, syn m.m. Det 
er også fullt ut akseptert at en 
kvinne konkurrerer med en mann 
og at sittende konkurrerer med 
stående. Hvorfor er det da så 
vanskelig å akseptere det samme 
mellom en SH-skytter og en 
funksjonsfrisk skytter? Kanskje 

det er for lite kunnskap om SH 
skytterne og deres programmer, 
regler og stillinger?

I Norge og andre land finnes det 
konkurranser, inklusive mester-
skap, der SH1-skytterne kan delta 
og konkurrere mot de funks-
jonsfriske. Dette gjelder stående 
på 10m, ligg og match på 50m. 
Jeg har vært på stevner i Norge, 
Danmark, Sverige og Hannover 
i Tyskland der SH1-skyttere 
konkurrerer på lik linje med de 
funksjonsfriske. Det gir en god 
følelse å kunne ligge ved siden av 
verdensmestre og kjempe om en 
finaleplass selv om det er langt 

LESERINNLEGG
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frem. 

Jeg er veldig glad for at jeg har 
kunnet konkurrere på lik linje 
med andre skyttere i DFS og aldri 
hørt noen si at dette er urettfer-
dig eller at jeg har en fordel av 
min skinne. Jeg trente mye og 
konkurrerte i 13 år før jeg vant 
mitt første banestevne. Det var 
en spesiell dag for meg. Skytinga 
sammen med mine venner i DFS 
og NSF er en viktig del av livet 
mitt. Det er nå flere skyttere med 
funksjonsnedsettinger som deltar 
i DFS og dette er en gledelig 
utvikling! 

I Veteran Nordisk, V45, har jeg 
tatt medalje i konkurranse med 
de funksjonsfriske. Det var veldig 
gledelig at vi kunne konkurrere 
sammen også i NSF. Jeg kan 
ikke skjønne at det skulle være 
noe urettferdig eller at det skulle 
ødelegge for andre at vi SH-skyt-
tere kan konkurrere i samme 
klasse som de andre. Vær så snill 
og legg bort tanker om at det 
er urettferdig og at SH-skyttere 
ødelegger for andre ved å få delta. 
Dette er vel ikke slik vi ønsker 
å ha det på skytebanen? Hvor-
for er det farlig å bli slått av en 
SH-skytter som kanskje trener 
hver eneste dag og er i verden-
stoppen?

Jeg tror at det bare er et fåtall 
som har slike holdninger, men 
ser at de finnes og oppfordrer alle 
skyttere til å tenke seg godt om og 
si noe om hvordan de vil at vi skal 
ha det på skytebanen. Er det ikke 
kameratskap og moro som er det 
viktigste? 

Tenk igjennom dette, for her er vi 
ved kjernen med integreringen. 
Noen sier at det å legge til rette 
for deltakelse er integrering. De 
tar feil! Integrering er mer enn 
det. Det er å bli sett på som like-
verdig og være en del av samhold-
et på skytterbana slik jeg har vært 
det i DFS i de siste 36 åra. Da 
er det ikke nok å få lov til å sitte 
nederst ved bordet.

Det er også et annet moment 
som ikke er nevnt i det hele tatt i 
denne diskusjonen. Det gjelder de 
mentale forberedelser og mentale 
basisteknikker som skytterne tar 
i bruk. Dette er jo så viktig for en 
skytter, og er et område der en-
kelte SH-skyttere er kjempegode. 
Det har vel ikke noe å gjøre med 
om du sitter eller står? Hvor stor 
del av treningen til skytterne fok-
userer på dette? Den som trener 
mest og best, han blir best.

Det kan være interessant å se på 
om resultater tyder på at det en 
fordel å være SH-skytter. Det har 
akkurat vært WC i Korea for de 
funksjonsfriske og VM i Korea 
for SH-skyttere. I kvinner 60sk 
10m var finalegrensa 628.0 i WC 
Korea, mens den i VM Korea var 
613,5. I kvinner helmatch var 
finalegrensa 1168 i WC Korea, 
mens den i VM Korea var 1131. 
For menn var grensene 627 mot 
617,6 og 1177 mot 1141. Selv om 
det er færre SH-skyttere så er 
det vel ingenting som tyder på 
at det er noen stor fordel å være 
SH-skytter. Det dette kan bety 
er at disse øvelsene er veldig 
krevende for de med funksjon-
snedsettinger.

Ser vi på resultater fra stevner i 
Norge og Sverige pluss Nordisk 
for veteraner der det har vært 
med SH1-skyttere og konkurrert 
i de ordinære klassene, så kan 
en vel heller ikke akkurat si at de 
dominerer. Det er 3 svenske og 
3 norske SH1-skyttere som har 
deltatt og 2 av de 3 norske har 
tatt tre medaljer. De som har tatt 
medalje har begge skutt i over 
10 år og vært med i finaler i WC 
pluss EM-, VM- og PL-finale for 
den ene. Er det da ikke mulig at 
det er dyktighet og ikke det at 
vi er SH-skyttere som har gitt 
oss «HELE» 3 medaljer på disse 
stevnene? 

Jeg må også nevne svenske Jonas 
Jacobson som var/er en veldig 
god SH1-skytter. Han bestemte 
seg for å kvalifisere seg til OL i 
London. Han skyter liggende på 
golvet som de funksjonsfriske og 
tok 8.plass i WC i Korea i 2011. 
Han ble rangert som nummer en 
i Sverige. Når han sittende i rul-
lestol så slår de samme på 60 stå 
10m, så kan det være fordi han 
var den beste skytteren.

Hvis jeg har forstått det rett er 
det i Sverige innført regler som 
gir SH1-skyttere rett til å delta 
i alle stevner sammen med de 
funksjonsfriske inklusive det å 
sette svenske rekorder. De sven-
ske SH1-skytterne jeg kjenner 
skyter stort sett bare sammen 
med de funksjonsfriske på lik lin-
je med de i de øvelsene jeg nevnte 
tidligere. Jeg oppfordrer NSF 
sentralt til å utforme lignende re-
gler i Norge slik at vi slipper slike 
(nedverdigende) diskusjoner.
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Han tok konsekvensen av melke-
syreproblematikken og bygget om 
sin Dillon RL  1050 progressive 
lademaskin til automatisk drift, 
for lading av 9*19 mm. Motoren, 
styreenheten og kontrollpane-
let skaffet han fra Mark Seven 
fabrikken i Fort Meyers, Florida. 
Hastigheten kan reguleres opp til 
2100 patroner/h, momentet kan 
reguleres etter hvor stive hylsene 
er ved sizingen og en føler kon-
trollerer at hylseplaten har rotert 
1/8 omdreining og en bullet er i 
venteposisjon.

Fra Dillon-fabrikken har RL 
1050-maskinen kruttsjekker og 
tennhettesjekker. Fra kontrollpan-
elet kan maskinen stilles slik at 
den stopper når det er tre tenn-
hetter igjen. Dette for at han skal 
kunne fylle 100 nye tennhetter i 
materøret.

Til å fylle 100 tennhetter i «pluk-
kerrøret» bruker han Dillons RF 
100 Automatic Primer Filler. Det 
tar noen sekunder. Et alternativ er 
at han fyller tennhetterøret uten 
å stoppe maskinen når det er få 
tennhetter igjen. Hylsemateren er 
Dillon sin egen. Støpte Pb-bullets 
og mantlede mates med en 15 
tommers M-A Systems hylse-col-

I de store skoger i Enebakk utenfor Oslo er det en pistolskytter som 
liker å lade pistolpatroner. Men det han ikke likte var opphopingen av 
melkesyre i høyre arm/skulder når han ladet fort og over lengre tid. 
 
// AV WILLY KLETTE //

later. Det er den samme som 
Ammo-Load og Camdex bruker 
på sine industrilademaskiner med 
kapasitet på 5000 bullets/h.

Til å sette en bullet ned på hylse-
munningen bruker han en M-A 
systems Easy Loader for Star & 
Dillon RL 1000. En arm med en 
klype i enden holder en bullet. 
Trykkluft, med trykk 50-60 PSI, 
mater frem armen med bullet-
en så den står over en kruttfylt 
hylse.  Isetter-dien senker seg ned 
over bulleten, noe som fører til 
at armen senkes. Klypen slipper 
tak i bulleten, som nå hviler på 
toppen av hylsen. Armen trekker 
seg tilbake og klypen griper så en 
ny bullet, som M-A collateren har 
matet ned i bullet røret.  Det hele 
avsluttes med at isetter dien senk-
er en bullet til riktig dybde i hyls-
en. Dette skjer hvert 3600s/2100 
= 1.7 s

Betingelsen for å bygge om en 
lademaskin til motordrift er at 
maskinen er progressiv, det vil 
si at tennhetten settes i hylsen 
samtidig med den andre ladeoper-
asjonen.

Amatørladeapparater som Dillon 
550C, Dillon XL 650, Hornady 

LADEHJØRNET 
WILLY KLETTE ER 
KULEPRODUSENT  

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

OG ERFARINGER. 

Lock-N-Load AP og hybridene 
fra Lee setter tennhetten i hylsen 
ved at ladearmen føres opp, med 
andre ord i to operasjoner. Des-
suten så er hylsematingen på disse 
halvprogressive ladeapparatene så 
klønete at alt ville bryte sammen 
ved litt større fart på ladingen. 

Eksisterer det da andre lade-
maskiner enn Dillon RL 1000, RL 
1050, Dillon Super 1050 og Star 
of San Diego i Norge som kan ha 
motordrift? Før jeg skriver det, så 
skal jeg gi en meddelelse til pistol-
laderne i vårt langstrakte land: 

Har du en Dillon RL 1050, så 
hold godt fast i den. Ifølge Mark 
Seven-firmaet i USA, så er den en 
mye bedre lademaskin for pistol-
patronlading enn Dillon Super 
1050. Grunnen er at avstanden fra 
die-hodet til hylseplaten er mye 
lengre, grunnet lading av 30-06 
Springfield og annet.

En pistollader fra Ås har en 
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Camdex JS-63 lademaskin, hvor 
hylsene mates lineært, i motset-
ning til lademaskinene ovenfor 
hvor hylsene roterer sirkulært. I 
følge Handloader’s  Digest Ninth 
Edition, 1981, så var den motor-
drevne priset til  2350 dollar og 
manuelle til 1100 dollar.

I 1990 var jeg på TOOL-fabrikken 
i Pittsburgh og fikk demonstrert 
den motordrevne versjonen med 
ladekapasitet 2500 patroner/h 
priset til 5000 dollar. Jeg tok med 
hjem den hånddrevne versjonen 
priset til 2100 dollar. Ved årtusen-
skiftet solgte jeg den til en lader av 
pistolpatroner i Bærum for lading 

av .32 S&W L., 9 *19 mm, .38 Spc., 
.44 Mag. og .45 ACP. 

På slutten av nittitallet bygget jeg 
om en Star of San Diego progres-
siv lademaskin med følgende M-A 
systemdeler:

15 tommers Hylse og Bullet collat-
ere, Easy Case Feeder , Roto Ease,  
Eject Ease, Exit Slide, Roller Ease 
Handle, Easy Loader med 50-60 
PSI luft.

Med den utrustningen ladet jeg 
30 .38 Special patroner i minuttet. 
Med motor ville det gi 1800 pa-
troner/h.

Jeg har fått vite at eieren av den 
grundig beskrevne lademaskinen 
i dette Ladehjørnet jobber med et 
større lademaskinprosjekt og kan 
være villig til å selge!

Uansett så har han en motor til 
Dillon RL1050/Super fra Pons-
ness Warren med ladekapasitet 
900 patroner/h, til salgs. Kjøper-
en slipper melkesyreproblematik-
ken. Interesserte kan ta kontakt 
med undertegnede, Willy Klette, 
blant annet på e-post: klette@
broadpark.no

Disse fotoene illustrerer bruk av lademaskinen Dillon RL 1050 med motor slik det er 
beskrevet i teksten.
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