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VÅR  
– OG LYSE 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 eller tar en pause på skyte-
banen kan du i denne utgaven av Skytternytt blant annet lese 
om:

– Løvenskioldbanen - Norges største sivile anlegg for skyttersport - ble 
etablert i 1951 og deler av anlegget har i dag stort behov for fornyelse. 
Derfor er det planlagt at de fleste anleggene på Løvenskioldbanen skal 
moderniseres og oppgraderes de nærmeste årene. Først ut er 50-meters-
banen og på side 8 kan du lese mer om den omfattende ombyggingen 
som allerede har blitt gjort der, signert vår skribent Svein-Erik Tosterud.

– Europamesterskapet i luftrifle- og pistolskyting ble arrangert i kro-
atiske Osijek i slutten av mars. Dette resulterte i svært mange positive 
opplevelser, spesielt for juniorskytterne våre som åpner sesongen 2019 
med flere sterke internasjonale prestasjoner. Les vår rapport skrevet av 
Oda Løvseth om juniorenes innsats under mesterskapet på side 12.

– Vår anmelder Hans Olav Bjelvin har til denne utgaven tatt en nærmere 
kikk på to nye spennende konkurransevåpen på markedet. Hans anme-
ldelse av luftpistolen Steyr EVO 10 kan du lese på side 22, og på side 26 
kan du lese hans inntrykk av konkurransehaglen Rizzini BR460.

– Riflejuniorene Oda Marie Rønning Olufsen og Aurora Myrset deltok 
for første gang på et internasjonalt stevne under Denmark Open Air 
2019. På side 18 kan du lese deres reisebrev om hvordan de opplevde å 
debutere i en internasjonal konkurranse.

– Kuleprodusent Willy Klette ser nærmere på om enkelte semi-progres-
sive ladeapparater er farligere enn andre i bruk, og hvilke forholdsregler 
en må ta i “Ladehjørnet” på side 36.

– Vår faste spaltist Bjørn Myrset tar oss med på en tidsreise 50 år tilbake 
i tid til 1969 på side 32.

Vi ønsker god lesning, og riktig god påske!

Haakon Stensrud

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

PRESIDENTEN 
HAR ORDET
De aller fleste kretsene har kretsting i febru-
ar og mars. Per 27.mars er det avholdt 11, et 
styremedlem har vært tilstede på 7 av dem. 
Dette gir forbundsstyret god mulighet til å få 
høre hva klubber og kretser er opptatt av, og 
det gir forbundsstyret mulighet til å komme 
med informasjon om hva NSF arbeider med 
sentralt. Mange av temaene som er tatt opp 
vil bli bredere presentert og diskutert på Skyt-
terkonferansen og som del av Forbundstinget 
03.-05.mai. Det blir også et eget kretsledermøte 
på lørdagen.

På den internasjonale arenaen viser nyvalgt president 
Vladimir Lisin at han og hans team ønsker endringer 
for skytesporten som skal gi større attraktivitet for 
publikum enten de er på arenaen eller ser konkur-
ransene på et eller annet medium. I forbindelse med 
årets EM i luft var for eksempel mange finaler samlet 
til siste helgen av mesterskapet for å få mer publi-
kum. Det er varslet at det trolig blir et ekstra General 
Assembly i ISSF i desember hvor et nytt opplegg for 
WC og så videre skal diskuteres for perioden 2021–
2024.

Vi i Norges Skytterforbund må utvikle oss i takt med 
endringene ISSF gjør. Samtidig er det viktig at vi 
i Norge gjør egen utvikling, ikke minst innen bruk 
av teknologi og media for å komme vårt publikum 
nærmere. Det er initiativer fra flere hold. Eksempler 
er planleggingen av årets NM Feltpistol på Dagali og 
flere grunder-initiativ innen lerdue og pistol. Det blir 
spennende å se utviklingen fremover. 

Det er Idrettsting siste helgen i mai. Dette har vært 
avholdt hvert fjerde år, men det kommer nå fors-
lag om idrettsting hvert annet år. Hovedårsaken til 
forslaget er at det er for lenge å vente opptil 4 år på 
behandling av en del saker. Samtidig mener stadig 
flere at idrettstinget er for operativt og at flere saker 
burde besluttes i idrettsstyret og i Administrasjo-
nen. Mye tyder på at forslaget om idrettsting hvert 

annet år går gjennom. Samtidig foreslås at medlem-
mer av idrettsstyret fortsatt skal sitte i 4 år, men at 
halvparten er på valg hvert annet år. Det kan gjøre at 
idrettsstyret får mer kontinuitet. Mer om beslutnin-
gene på Idrettstinget i neste nummer av Skytternytt.

Vårt æresmedlem og ordenskansler Unni Nicolaysen 
fylte 80 år 7. april. Unni har gjort en fantastisk inn-
sats for norsk og ikke minst internasjonal skytesport. 
Unni har banet vei for at sportsskyting ble olympisk 
øvelse også for kvinner. Unni er æresmedlem i en 
rekke organisasjoner og forbund.

Jeg ser frem til å treffe mange av dere på Skyt-
terkonferansen 3. mai. Benytt muligheten til å treffe 
gode kolleger, ha gode diskusjoner, lære noe nytt og 
overvære prisutdelingene på fredag kveld. 

Har du kommentarer, 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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SKYTTERKONFERANSEN 2019

Straks er det tid for konferanse igjen, og som kjent 
så arrangeres dette i forkant av Forbundstinget på 
Gardermoen den første helgen i mai. Det er over et år 
siden første felles «fagkonferanse» for vårt forbund, 
og tilbakemeldingene fra forrige var gode samtidig 
som det kom ønsker om forbedringer. Ønsker fra 
fjorårets konferanses deltagere sammen med flere 
innmeldte ønsker om tema har fått oss til å sette sam-
men et variert knippe med innlegg som skal gjøre det 
interessant for de som kommer. Det er også lagt opp 
til et debatt-/diskusjonsforum der det åpnes for alle 
til å diskutere og debattere noen temaer. Dette er nytt 
av året, men det er et konkret svar på flere tilbake-
meldinger fra 2018.

Siden årets konferanse er i tilknytning til Forbundst-
inget, så er det en noe komprimert utgave i forhold til 
2018 da vi hadde hele helgen til konferansen. Dette 
setter noen rammer for hva vi kan og ikke kan ink-
ludere, og i år har vi valgt å ikke ta med leverandør-
stands. Både konferansedeltagere og leverandører bør 
ha tid til å få noe ut av et slikt tilbud, og i år er tiden 
dessverre for knapp til at vi tar dette med.

Det som uansett er gledelig er at vi har flere utøvere 
som skal tildeles bragdmerkestatuett for sine prestas-
joner. Samtidig skal det utdeles utmerkelser og priser 
til både klubber og utøvere basert på nominasjoner 
fra dere alle. De gode minnene fra prisutdelingen i 
2018 er noe av det som skaper mest følelser hos meg 
personlig, og jeg gleder meg intenst til å delta på dette 
også i år.

UTVIKLING AV SKYTTERADMIN

I flere år har de skjedd flere typer utvikling av vår 
flotte sport. I stor grad dreier dette seg om til-
pasning og utnyttelse av mer tilgjengelig teknologi 

i forbindelse med selve skytingen, men dette er ikke 
de eneste områdene som har sett utvikling. Inn-
føringen av SkytterAdmin ga et løft som den enkelte 
klubb vanskelig kunne tatt alene. Enkelte deler av 
de moduler som ble innført i SkytterAdmin versjon 
1.0 fungerer ikke så bra som vi ønsker, og her er det 
nødvendig å jobbe med videreutvikling for å komme 
fram til et støttesystem som gir Skytterforbundet den 
merverdi vi ønsker.

Norges Idrettsforbund er også i gang med videre-
utvikling av sine sentrale IT-tjenester som støtter 
administrasjon av hele idretten. Her må NSF delta 
i arbeidet for å sikre oss at denne utviklingen ikke 
forringer noe av kvaliteten på de modulene i NIF-IT 
som vi er avhengige av.

VIDERE UTVIKLING AV BREDDEIDRETTSKOMITÉEN

Styret har lagt fram forslag til justering av utvalg og 
mandater i BIK, samt noen justeringer i de andre 
komiteene. Aktiviteten i tingperioden har vist at de 
forrige endringene av organisasjonen var nødvendig, 
men at fordelingen av arbeidsoppgaver trenger et nytt 
blikk. Spesielt utvalget for Arrangement/Reglement/
Dommere har skapt høy arbeidsbelastning, mens 
andre utvalg har vært i begrenset aktivitet. Her har 
forbundsstyret foreslått en ny organisering for å for-
dele arbeidsmengden noe bedre. Noen av oppgavene 
er sågar foreslått flyttet til en annen komite. Dette 
skaper grobunn for debatt og andre forslag, noe som 
det alltid skal være rom for i vår organisasjon.

Da ønsker jeg dere velkommen til konferanse, kanskje 
vi sees på en skytebane nær deg!

Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomiteen 
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Vi er godt i gang med et nytt år, og 2019 
blir et innholdsrikt år både i forbundet og i 
toppidretten.

Ved inngangen til det nye året ble Toppidrettsplanen 
for 2019 vedtatt av både TIK og forbundsstyret. 
Toppidrettsplanen er vår handlingsplan for 
toppidrettssatsingen i Norges Skytterforbund, og 
den er forankret i Langtidsplanen som ble vedtatt på 
tinget i 2017. Hovedmålet i Toppidrettsplanen følger 
derfor hovedmålet i Langtidsplanen for inneværende 
periode; «Norske skyttere skal hevde seg på 
internasjonalt toppnivå, både individuelt og som lag i 
de olympiske og paralympiske øvelser». 

De viktigste prioriteringene for toppidrettssatsingen 
i 2019 følger derfor dette hovedmålet. Vår fremste 
prioritering er å legge til rette for at våre aller 
beste utøvere kan bli verdens beste i sine øvelser. 
Blant tiltakene for å nå dette målet er uttak av våre 
beste utøvere til Skytterlandslaget Elite, hvor de 
får enda tettere oppfølging og tilrettelegging. Nytt 
av året er også at det er foretatt forhåndsuttak av 
enkelte utøvere til internasjonale konkurranser. 
Det beholdes åpne plasser til mesterskap slik at det 
er mulighet for å kvalifisere seg til konkurranser, 
men et forhåndsuttak av våre aller beste utøvere 
gir dem større forutsigbarhet og mulighet til å heve 
kvaliteten på både sesongplanlegging, treningsarbeid 
og konkurransegjennomføring i de viktigste 
konkurransene. 

Det prioriteres også å legge til rette for å vinne flere 
kvoteplasser til Tokyo 2020 i alle grener. Derfor må 
vi bruke nødvendige ressurser slik at våre sterkeste 
utøvere kan kjempe om flere kvoteplasser i disse 
konkurransene. Deltagelse og sterke sportslige 
prestasjoner i OL og PL gir flotte idrettsopplevelser, 
men har også en større betydning for skytesporten – 
for vår synlighet, vårt omdømme og oppslutning. 

SISTE NYTT FRA
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Samtidig er det viktig å fortsette det langsiktige 
arbeidet med å skape og videreutvikle 
Skytterlandslaget. Dette krever omstilling i forhold til 
hvordan vi tidligere var organisert. Derfor er det flott 
å se at utøverne og trenerne selv har tatt ansvar for å 
bidra til et samlet Skytterlandslag. Slik vil vi nå våre 
mål sammen.

Kriterier for utdeling av Kongepokal er også vedtatt. 
Kongepokalene skal i år deles ut innen lerdue i 
henhold til fast rullering i forbundet, og de kan vinnes 
innen både OL-trap og skeet. Klikk her for å lese mer 
om dette på skyting.no.

I begynnelsen av mai avholdes Forbundstinget, og 
jeg vil derfor avslutningsvis takke for tilliten jeg ble 
vist da jeg ble valgt inn som leder av TIK i 2017. Jeg 
vil også rette en stor takk til Ole Henrik Gusland, 
Svein Roger Stamnestrø, Tor Heiestad og Vebjørn 
Berg, som alle har delt sin kompetanse og lagt ned 
en mengde arbeidstimer for TIK de siste to årene. 
Som den aller første toppidrettskomiteen i NSF 
har det vært mye nytt og spennende å ta tak i, men 
jeg synes vi har lyktes godt med mye av det vi har 
jobbet med. Takk også til hele Skytterlandslaget for 
innsatsen som legges ned hver dag; utøvere, trenere, 
ledere, støtteapparat, og deres øvrige støttespillere 
og heiagjenger i miljøet. Dere skaper og deler 
idrettsglede, og ved å følge med dere har vi mye å se 
frem til i tiden som kommer.

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 

https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/kongepokalen/
https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/kongepokalen/
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«Forandring Fryder» sies det, men er det alltid 
riktig?
 Skytesporten har gjennomgått en del foran-
dringer de siste årene og det har selvfølgelig skapt 
masse debatt. Nå er vel vi skyttere som de fleste 
andre her på berget, litt «sidrumpa», og forandringer 
er litt ubehagelige eller farlige å forholde seg til. Vi 
ønsker stort sett at det meste skal være gjenkjennelig 
og akkurat som i går. Når så gamle travere som 60 
ligg og Fripistol forsvinner fra OL-programmet, er 
diskusjonene i gang. Berettiget eller muligens ube-
rettiget skal vi la ligge, men forandringer kommer, 
uansett. Vi har i de siste årene fått mange andre og 
store forandringer i hverdagen vår. Se bare på kom-
munikasjonskanaler som fjernsyn (er det også i ferd 
med å forsvinne?), internett og i morgen kanskje noe 
nytt som vi ikke vet om? 
 Skytesporten lever fortsatt delvis i fasttelefon 
og brevskriververdenen. Vi har bare så vidt begynt 
å forholde oss til dagens situasjon og har fortsatt en 
lang vei å gå. For bare noen år siden var vi vant til at 
resultater fra store mesterskap i utlandet dukket opp 
en eller annen gang, kanskje. Eller det kom noe i skyt-
ternytt etter en måned eller to. I dag er vi sure fordi 
direktesendingen på Facebook eller andre kanaler 
ikke er gode nok, eller at redigeringen ikke er foku-
sert på «våre» skyttere. ISSF TV har sendt direkte 
fra World Cup i en del år, har i løpet av vinteren blitt 
nedlagt uten at de fleste av dere har oppdaget dette. 
Det har vært en del kritikk av de sendingene som har 
vært sendt, og nå har det nye regimet gjort noe med 
det. Om det blir bedre, det gjenstår å se, men noe er 
på gang. 
 Det som er sikkert er at idrett generelt er i 
stor utvikling når det gjelder øvelser og hvordan de 
framtrer i media. Det startet vel med skiskyting som 
gjorde grep for mange år siden. Hvis vi ser på skiskyt-
ing så har de ikke bare forandret seg en gang, men 
de innfører stadig nye øvelser uten at vi som ser på 
legger merke til dette. Samme gjelder for de som ser 
på skyting. De ser på skyting som konkurranse og un-
derholdning og er ikke så opptatt av om det skytes 40 
eller 60 skudd. De som ser på vil underholdes og det 
er dette som selger sporten vår til «de andre». Skal vi 
være en del av den etablerte idretten i framtiden må 
vi forholde oss til den verden som er rundt oss for å 

SISTE NYTT FRA
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overleve. Vi kan selvfølgelig fortsette som før og sitte 
helt stille og vente på at det skal gå over. Sikkert hyg-
gelig men da sitter vi nok alene på en skytebane langt 
inne i skogen og dør sakte og rolig. Det er vel bare å 
se på rekrutteringen og hvis jeg tar egen klubb som 
eksempel så er de fleste nybegynnere i aldersgruppen 
40+. Det finnes selvfølgelig unntak rundt om i landet.
 For å trekke dette tilbake til utgangspunktet 
må vi se litt på hva som skjer og hva som vil komme. 
Mix-øvelser er allerede kommet og flere nye øvelser 
vil sikkert bli forsøkt. IOC trykker på for å få kjønns-
balanse i alle idretter. Skyting kunne sikkert tjene på 
å ha flere fellesøvelser i de internasjonale program-
mene. Vi skyter samme øvelse, hvorfor da i forskjel-
lige klasser. Dette med fellesøvelser vil kanskje ikke 
være i henhold til IOC sin visjon med like mange 
medaljer til begge kjønn, da jentene sannsynligvis 
ville stikke av med de fleste medaljene. 
 Om ikke kvalifiseringsskytingen forandrer seg 
så må nok finalene i de samme øvelsene revurderes. 
Finaler i helmatch er vel kun for spesielt interesserte. 
Finaler med treff/bom som i silhuettpistol og leirdue 
er nok mer i tråd med dagens medieverden. 
 Det gjøres forsøk på forandringer her hjemme 
også. Det skal bli spennende å se hvordan årets NM 
i feltpistol ender opp. Det satses på å få på plass en 
løsning hvor vi kan få løpende resultatoppdatering via 
internett (se side 35). Mye arbeid for de involverte. 
Jeg håper at vi i kjølvannet av dette kan utvikle nye 
løsninger som kan få opp interessen og trekke nye 
medlemmer til alle deler av idretten vår. Alltid greit i 
dagens medieverden at vi kan få oppdatering direkte, 
selv om vi ikke kan være tilstede.
 Så kommer det som mange er opptatt av. 
Hvem er best. Norgesrekorder er et tema som vi må 
ta med i debatten om stadig nye øvelser. Hvordan 
skal vi måle rekordene fra i morgen opp mot re-
kordene fra i fjor. Her tror jeg vi må ta en debatt om 
hvor vi vil. Skal vi ta inn alle nye øvelser ukritisk? Hva 
med de som bare kommer som et forsøk eller de som 
forsvinner? Her må vi nok ta noen runder med debatt 
om hva vi vil, og hvordan vi skal løse dette. Eller skal 
vi si ja takk til alt nytt og ikke farvel til noe?

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

SISTE NYTT FRA KOMITEENE
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RETTELSE FRA SKYTTERNYTT #4 2018:
BESTILLING AV SKYTTERBLINKER

I forrige Skytternytt skrev 
vi om Oslo Sportsskyttere 
og deres nye skytterblinker. 
Imidlertid var det mangelfull 
informasjon om hvordan 
andre klubber eventuelt 
kan bestille disse blinkene. 
Blinkene kan bestilles på 
følgende måter:

Skyteblinker med Mini Yatzy 
eller 21-påtrykk som vist på bilde 
til venstre måler 65x113cm og 
kan bestilles direkte fra Oslo 
Sportsskyttere. Skivene er 
produsert på spesialkartong som 
er meget slitesterk.

Kontakt: Oslo Sportsskyttere 
post@ampere.nu

Ønskes skiver med annen 
utforming eller trykk men med 
samme kvaliteter eller endret
format produseres dette av 
Noradvice as, som kan motta 
elektronisk materiell fra bestiller 
eller bistå med utforming etter 
ønske.

Kontakt: 
Noradvice as 
per.fjeld@noradvice.no 
Telefon: 915 77 350.

Faksimile fra Skytternytt #4 2018.

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

http://www.holstadvapen.no/
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LØVENSKIOLDBANEN PÅ VEI 

TILBAKE TIL GAMMEL STORHET

De fleste anleggene på Løvenskioldbanen skal moderniseres og oppgraderes de nærmeste årene. 
Først ut er 50-metersbanen, som allerede har vært gjennom omfattende ombygging. Når ute-
sesongen begynner i løpet av april, vil skytterne knapt kjenne seg igjen på banen.

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

Da Løvenskioldbanen ble etablert 
tidlig på 50-tallet var den blant 
de flotteste skyteanleggene i 
verden. Store deler av anlegget 
har vært velfungerende frem til 
vår tid, og deler av det har blitt 
fornyet og godt vedlikeholdt. 
Men 50-metersbanen var helt 
eller delvis ute av drift, og forfalt 
veldig på 1970- og 80-tallet. På 

begynnelsen av 90-tallet ble 
denne sørgelige utviklingen 
stoppet, og de siste 10 årene har 
banen vært gjennom betydelig 
oppgradering. De siste par årene 
har arbeidet med å opprette 
tidsmessig standard for alvor skutt 
fart, og når skytterne inviteres til 
det første stevnet i april, vil man 
oppleve at det nærmest har skjedd 

en revolusjon, og anlegget er nå 
langt på vei tilbake til gammel 
storhet!

GJENOPPBYGGING FRA 1991

– Da jeg var her i 1993 i anledning 
forberedelsene til militært VM i 
1993, var det sørgelige tilstander 
her, forteller Jan Erik Karlsen, 
som har ledet banekomiteen i flere 

De siste årene har Jan Erik Karlsen (t.v.) stått 
i spissen for utvikling av banen, mens Hans 
Kristian Jensrud overtok stafettpinnen som 
leder i fjor. Karlsen er fortsatt i banestyret.
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år frem til i fjor. Han forteller at 
banen ble oppgradert ved hjelp 
av mannskaper fra våpenteknisk 
regiment på Hønefoss, slik at 
mesterskapet kunne arrangeres 
som planlagt.

– Etter dette kom Runar Berget 
inn i bildet, og han la ned mye 
arbeid i å oppgradere og holde 
banen i brukbar stand. Han sørget 
for at det ble bygget kontrollrom 
og så videre, og med midler fra 
Oslo skytterkrets ble det skaffet 
10 skiver og monitorer fra 
Megalink. Noen monitorer kom 
også fra Norges Idrettshøyskole, 
der jeg var ansvarlig for 
skyteundervisningen, forteller 
Karlsen.

Selve 50-meteren har som nevnt 
vært under gradvis oppgradering 
i flere år. Bord og annet interiør 
er skiftet ut, det er lagt opp 
bedre belysning på standplassen 
I fjor sommer ble det bygget 
nye skivestativer, og etter 

sesongslutt har det vært hektisk 
håndverkerinnsats.

GOD OG ALLSIDIG KAPASITET

Man ser endringene allerede på 
utsiden, inngangspartiene er 
bygget om. 50-metersbanen har 
nå 24 skiver for skyting med .22 
kaliber rifle og pistol. Ikke alt er 
ferdig når dette skrives, men når 
banen åpner, vil det være med 
isolert gulv med nye overflater 
på standplassen, og de gamle 
dørene mot skivene fra 50-tallet 
vil være skiftet ut. Monitorer 
bak skytterne gjør det enkelt å 
følge med på den enkelte skytter. 
Innenfor 50m standplass ble det 
allerede i fjor innredet kafeteria 
med kjøkken. Her er det gjort 
ytterligere forbedringer, bl.a. med 
nytt gulv. I den innerste delen 
av standplassbygningen er det 
etablert ny 25 m pistolbane med 
10 skiver for silhuett og presisjon 
med .22-våpen. Bak pistolbanen, 
i husets lengderetning, er det 

blitt plass til 10 m luftbane 
med fire elektroniske skiver for 
rifle og pistol. Anlegg for 10 m 
løpende villsvin er også plassert 
midlertidig her, i påvente av 
oppgradering av den eksisterende 
utendørs 50 m viltmålbanen.

NY ORGANISERING

I forbindelse med at de siste 
store arbeidene ble igangsatt, ble 
banekomiteen erstattet av et styre 
som oppnevnes av NSF. Leder er 
Hans Kristian Jensrud fra Oslo 
Østre. 

– Vi har opprettet en egen 
hjemmeside for banen (Trykk her 
for å komme til siden), der man 
kan lese om virksomhet på banen, 
se oppdaterte terminlister og så 
videre, forteller Jensrud.

– Alle lag som er tilknyttet NSF 
kan registrere seg som brukere av 
banen. Vi ønsker stor aktivitet, og 
oppfordrer alle til å melde seg! Det 

Selve standplassen på 50 m var ikke ferdig da bildet ble tatt. Når banen åpnes vil dørene være skiftet ut, og gulvet isolert og med nytt belegg. 

https://l50banen.wordpress.com
https://l50banen.wordpress.com
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er stor kapasitet og mye ledig tid 
både for trening og konkurranser. 
Den enkelte skytter kan kjøpe 
smartkort til noen få tiere, og fylle 
på med treningsskudd til en pris 
som nå er beskjedne 30 øre per 
skudd, sier Jensrud. 

Han sier at det som nå har 
skjedd med banen lover godt for 
fremtiden. Organiseringen med 
NSF som ansvarlig gir det hele 
bedre struktur enn før, utstyr og 
infrastruktur er på plass, slik at 
det er både enkelt og billig for et 
lag å komme inn og arrangere 
stevner.

– Jeg håper også at vi skal klare 
å skape et miljø på tvers 
av grener, og kanskje 
arrangere kombinerte rifle- 
og pistolstevner, antyder 
Jensrud. 

FLERE PROSJEKTER PÅ GANG PÅ LØVENSKIOLD
– Det vi nå gjør, er å forvalte 
Løvenskioldbanen bedre, og 
så godt som det er mulig på et 
anlegg med de begrensinger 
som beliggenheten i forhold 
til Markagrensen gir, sier 
Håvard Larsen, presidenten 
i Norges Skytterforbund. 
Denne begrensningen gir 
likevel gode muligheter for 
å skape bedre løsninger 
innendørs, mens det er 
vanskeligere å få gjennomført 
store endringer ute. 

Larsen forteller at det 
dreier seg om 6 forskjellige 
«pakker» som berører 
miniatyrbanen, pistolbanen, 
viltmål- og hjortebanene 
og 200-metersbanen, samt 
nyanlegg av innendørs 10- og 
15-metersbane i tilknytning til 
200-metersbanen.

– Jeg er veldig godt fornøyd 
med det vi har fått til på 
50-metersbanen, både med 
standardheving og utvidet 
bruksområde. Vi har brukt over 
2 millioner kroner på dette 
anlegget det siste året, og jeg 
synes virkelig vi har fått til mye 

for pengene. Interessen for å 
bruke anlegget er stor, så dette er 
et vellykket prosjekt. Jeg gleder 
meg til fortsettelsen, det vil gå 
slag i slag på de øvrige banene de 
nærmeste 3-4 årene, konstaterer 
presidenten.

Luftbanen gir plass til fire elektroniske skiver på 10 m, og her finnes også inntil videre 
elektronisk anlegg for viltmål.

Satelittfoto av Løvenskioldbanen.



11

NY CUP FOR FELTSKYTING PÅ SØRLANDET

Sig Sauer Cup er en splitter ny cup for feltskyting som 
arrangeres av Grimstad Sportsskyttere og Birkenes & 
Lilleland Sportsskytterlag i samarbeid med Pedersen 
Vaabenlager og Sig Sauer.

Cupen består av tre stevner:
Rakkarfelten 14. april, Pinsesmellen 
10. juni og Vårfelten 23. juni. To av 
tre stevner kvalifiserer etter poeng til 
finale.

I tillegg vil noen heldige cupdeltagere 
bli trekt og kan stille til finalen 
uavhengig av poeng.

Pedersen Vaabenlager og Sig Sauer 
sponser cupen med fine premier. 
Førstepremien er en Sig Sauer P365.

Trykk her for å lese mer om Sig Sauer 
Cup på gsspistol.no!

Endre Maløya Nygård fra Pedersens Vaabenlager AS og Christoffer Lorentsen hos 
Grimstad Sportsskyttere gleder seg til å arrangere cup for feltskyttere på Sørlandet.

Rekruttpakke

A M M U N I S J O N S PA K K E R  T I L  S K Y T T E R E N !
4000 treningsskudd og 1000 konkurranseskudd - til alle nivåer!

+

3490,-
- 4000 Geco Rifle 
- 1000 Norma 2
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ne
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n

5490,-
- 4000 Norma 2 
- 1000 Special Match

+
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ne

8990,-
-4000 Special Match  
-1000 R50

+
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  fb.com/norma.skytterlag/ nettbutikk.norma.as  22 07 13 00 ordre@norma.as

http://www.gsspistol.no/
http://www.gsspistol.no/
http://www.norma.as/


12

JUNIORENE UNDER 

EM 10 METER 

16.–25. mars ble europamesterskapet I luftrifle- og pistolskyting arrangert i kroatiske Osijek. Dette 
resulterte i svært mange positive opplevelser, spesielt for juniorskytterne våre som åpner sesongen 
2019 med flere sterke internasjonale prestasjoner. 

 // TEKST OG FOTO: Oda Løvseth //

Selve mesterskapet ble åpnet med 
individuell skyting for rifle- og 
pistoljuniorene våre. 
Ann Helen Aune og Erik Eknes 
var første par ut i mixed team 
skytingen for pistol. Begge viste 
tidvis stort potensiale, men endte 
til slutt på en 26 plass 20 poeng 
bak finalegrensen. Like vel var det 
mange ting å ta med seg videre 

etter flere gode serier over 95 
poeng.

– Det var en flott og lærerik 
opplevelse for min del. Jeg 
fikk erfare hvordan det er å 
være og skyte et mesterskap 
internasjonalt. Alt i alt en tur med 
flotte folk som jeg tar med meg 
masse erfaring fra, forteller EM-

debutanten Erik. 

Videre til individuell skyting 
presterte landslagsdebutantene 
Erik og Kirstin Dorothea virkelig 
godt. Erik lå rundt finalegrensen 
halvveis, men fulgte opp med en 
litt tung 4.serie og endte til slutt 
på 561 poeng. Dette var 11 poeng 
unna finalegrense. 

Fra venstre: Mari Løvseth, Tonje 
Engevik, Johanna Reksten, Vegard 
Nordhagen, Aleksander Teisrud, Jon 
Hermann Hegg.
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Kirstin presterte å skyte ny 
personlig rekord og ble nummer 
21 totalt. Med seriene 93-92-92-
94-93-95 var hun kun 5 poeng bak 
finaleplass.

Ann Helen på sin side måtte 
kjempetøft for hvert eneste poeng 
denne dagen, men viste tidvis 
finalenivå. Hun endte til slutt på 
543 poeng. 

– Dette har vært en tur med 
mye ny lærdom for min del. 
Fikk kjenne på hvordan kroppen 
reagerte når nervene kom. det var 
veldig ubehagelig, men en viktig 
lærdom å ta med seg videre. Stolt 
av den siste serien min når det var 
en tung dag på skytebanen.
God lagskyting av riflejuniorene
Riflejuniorene våre åpnet med 
individuell skyting, og lagskyting 
som en del av denne. 

For jentene Mari Løvseth, 
Johanna Reksten og Tonje 
Engevik resulterte det i en 

rekordjevn skyting med 
henholdsvis 623,3, 622,1 og 
622,7 poeng og de tok seg 
lett videre til kvartfinalen i 
lagskytingskonkurransen. Beste 
riflejente individuelt - Mari - var 
1,6 poeng unna finalegrensen på 
en 13. plass.
 
Av guttene var det Vegard som 
kom best ut etter en 3. plass 
innledende med 626,0 poeng. 
Litt lengre ned på listen fant vi 
lagkompisene Aleksander og 
Jon-Hermann med 617,8 og 607,1 
poeng. Lagresultatet til tross 
kom også guttene seg videre til 
kvartfinaleskytingen for junior 
menn. 

GOD PRESTASJON I FINALEN

Med flere storskyttere i 
finalen var Vegard lenge med i 
kampen om pallplass etter den 
individuelle skytingen. Ikke før 
det siste skuddet i kampen om 
tredjeplassen var skutt, kunne 

Vegard ta med seg 4. plassen 
tilbake til utøverbenken hvor 
landslagstrener Håkon Sørli 
fornøyd satt og ventet.

– Jeg er fornøyd med min 
individuelle prestasjon. 
Innledningsvis satt jeg meg noen 
konkrete oppgaver jeg skulle jobbe 
med, og det fungerte veldig bra. 
Jeg holder et jevnt, høyt nivå, noe 
som tyder på at treninga den siste 
perioden har gitt positive utslag, 
forteller Vegard.

Den gode innledende skytingen 
til tross, klarte han å opprettholde 
fokus og spare kreftene inn mot 
finalen.

– Jeg var overraskende rolig etter 
min egen mening. Erfaringene jeg 
har gjort de siste månedene har 
gjort meg trygg i slike situasjoner, 
og jeg ser fremgang for hver 
eneste finale. Jeg henger godt 
med hele veien, men noen tynne 
tiere på slutten gjør at jeg ender 

Fra EM-finalen på 10 meter luftrifle menn junior. Vegard Nordhagen er fjerde skytter fra venstre.
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opp på fjerde plass. Når jeg ser på 
resultatlista i etterkant ser jeg at 
jeg går inn bak skyttere som ikke 
bare har preget junior-, men også 
seniortoppen, i mange år. Det 
er jeg veldig godt førnøyd med, 
presiserer han. 

KJEMPET MOT RUSSERNE TIL 
SISTE SKUDD

Russerne har gjennom flere tiår 
preget skytesporten, og både 
rifleguttene og jentene fikk prøvd 
seg i kvartfinalen i lagskyting. 
Jentene ledet lenge på de russiske 
jentene, men fantastisk skyting 
av motstanderlaget spiste fort 
opp forspranget mot slutten, og 
jentene tapte kvartfinalekampen. 
Guttene på sin side knivet med de 
russiske guttene helt til slutten, 
men måtte etter siste skudd se seg 
slått med så lite som 0,3 poeng. 

– Det er gøy å bevise at det er 
mulig, men samtidig litt kjedelig 
når vi er så nære. Men det gir mye 

motivasjon til videre satsning, 
særlig når resten av EM ikke ble 
helt som jeg ønsket, forteller Jon-
Hermann. 

– Det er som Jon-Hermann sier, 
både stort og surt på samme tid. 
Vi viser at vi er en skytternasjon 
å regne med i årene fremover, 
og etter en jevn lagprestasjon 
og god skyting selv er jeg 
fornøyd. Det gir mersmak å være 
med i medaljekampen, legger 
Aleksander til. 

MÅTTE HA 10,3 PÅ SISTE SKUDD 
FOR Å KOMME VIDERE

Under mixed team-konkurransen 
stilte riflejuniorene med to lag. 
Vegard og Mari dannet grunnlaget 
for Norway 1, mens Jon-Hermann 
og Tonje dannet grunnlaget for 
Norway 2. 
Jon-Hermann og Tonje var ferdig 
tidlig, og med skyting litt under 
pari endte Norway 2 utenfor 
finalegrensen etter henholdsvis 

410,2 og 413,6 poeng. Vegard ble 
like etter ferdig med sin 40 skudd, 
og Mari sto de siste minuttene 
nærmest alene på standplass og 
kjempet inn de gode tierne. Med 
kun et skudd igjen regnet vi oss 
fram til at en 10,3 ville bringe 
laget til finale. 

Med en 10,7 og mesterlig skyting 
av Mari kunne Norway 1 og 2 
sammen juble for å ha et av lagene 
i mixed team-finalen i EM. 

– EM for min del har vært bare 
gøy. Jeg drar med et lag jeg trives 
godt med, og jeg er sikker på at 
det bidrar til min gode skyting. 
Selv om målet om finale i den 
individuelle skytingen ikke ble 
nådd, fikk jeg være med på 
oppturer på lagskyting. Det er noe 
helt annet å ha flagget på brystet 
som lag enn individuell utøver. 
Det er mer press, for skytingen 
din går ut over andre enn deg selv 
og derfor desto morsommere å 
lykkes. Vegard og jeg gjorde også 

Viltmålskytteren Vegard Teppdalen Nordsveen i aksjon under EM Luftvåpen 2019.
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en veldig god jobb sammen, og det 
var utrolig gøy å stå i finalen med 
han, forteller Mari. 

I finalen var de sammen med 
Danmark, Tyskland, Frankrike og 
Russland. Noe tynne tiere i starten 
gjorde spranget opp til Russland 
stort etter hvert som finalen gikk, 
men Mari og Vegard klamret seg 
fast og holdt følge med Danmark 
helt til shoot-off om tredjeplassen. 
Med 9,7 og 10,5 på sine siste 
skudd måtte de ta til takke med 
den sure 4.plassen. 

– Jeg merket tidlig at kroppen 
ikke kjentes like pigg ut 
under mixedskytingen, men 
holdeområdet mitt var såpass 
godt at jeg følelsen til tross klarte 
å skyte dype tiere. Som lag syns 
jeg vi gjennomfører godt, selv om 
det er litt kjedelig å tape pallplass 

i shoot-off. Men sånn er gamet, 
forteller lagkamerat Vegard 
Nordhagen. 

ESPEN MED AVSLUTNINGER I 
EUROPATOPPKLASSE 

Espen Teppdalen ankom 
Kroatia noe senere enn rifle- og 
pistolskytterne, og satte i gang 
med sin skyting først på onsdag. 
Under mixedskytingen endte han 
på en 9.plass, men tok steget opp 
under normaldisiplinen som ble 
skutt dagen etter. 

I kvalifiseringen skjøt han 89-
96-97 på langsom og 89-96-96 
på hurtig. Totalt 563 poeng og 
kun et poeng fra å gå videre til 
medaljematch. 

– Espen sliter litt i starten av 
seriene, det trøkker godt under 

jakka, men han gir seg ikke og 
presterer godt på de siste 20 på 
både hurtig og langsom. Det er 
synd at det bare er et poeng opp til 
medaljematch, men Espen jobber 
veldig godt, sier landslagstrener 
viltmål Ola Stene. 

Espen selv har et nøkternt syn på 
mesterskapet. 

– Det gikk helt greit, men jeg 
ikke veldig fornøyd. Det er 
enkelte momenter jeg er mer 
fornøyd med enn andre, blant 
annet opphentingen min etter 
førsteseriene mine som var under 
snittet. Jeg klarte å holde meg 
rolig og fortsette å jobbe godt. 
Det kommer jeg til å ta med meg 
videre, forteller viltmåljunioren 
selv. 

ET HISTORISK STERKT JUNIOR-
LAG 

– Vi gjorde absolutt et bra 
EM i år. Vi har jevne og gode 
resultater, og laget viser at vi 
skyter bedre enn noen gang, 
forteller landslagstrener for 
skytterlandslaget ung Håkon Sørli. 

Han trekker frem evnen skytterne 
har til å skape lagfølelse og ha det 
sosialt utenfor skytebanen, som 
en av nøklene til suksessen hos 
juniorene. EM’et i år besto av mye 
lagskyting, og treneren mener i 
likhet med utøverne at det er helt 
nødvendig med en sterk lagfølelse 
selv i en så individuell idrett som 
skyting. 

– Skytterne våre har gjort et 
veldig godt forarbeid og vært 
mye sammen for å danne 
lagfølelse. Begge deler sammen 
skaper trygghet når man står 
på standplass, noe som er alfa 
og omega for å kunne lykkes, 
avslutter han.  

Pistolskytterne Ann Helen Aune og Erik Eknes under EM Luftvåpen 2019.
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FULL MODULARITET
Krevende skyttere trenger en pistol som er individuelt tilpasset deres behov. 

P226 X-serien fra SIG SAUER tilbyr brukeren utallige tilpasningsalternativer.

Således, uansett behov, er skytten optimalt utstyrt for alle disipliner.

Kvalitet og modularitet, laget i Tyskland.
WWW.SIGSAUER.DE

DET MODULÆRE SYSTEM 
FRA SIG SAUER

MER ENN ÈN PISTOL

...OG SYSTEM LENGDER!

...I FLERE KALIBER ...

VEKSELSYSTEM ...

X-WEIGHT LØPSVEKT 5"/6” 
Inneholder X-Mount adapter, sidepaneler, 

X-Five løpsvekt og skruer, vekt 160g / 

275g

SKELETON AVTREKKER 
Vektreduksjon og visuell forbedring for justerbar 

SAO-avtrekksystem.

Mer kontroll og optimert geometri

X-MOUNT-BRIDGE-KIT 2 
Inneholder X-Mount-adapter, sidepanel, 
skruer, 3 ulike montasje baser

(for SIG SAUER og andre rødpunkt sikte 

produsenter)  samt oppbevarings futteral

UTSKIFTBART BAKSIKTE-BLAD
P226 X-Series/P220 X-Six
Justering av lysåpning og kontrast, 2,75 mm, 3,0 

mm og 3,5 mm.

Det sistnevnte baksikte-bladet 

med gul fiberoptikk

LAV MONTERT  ROMEO1 
RØDPUNKTSIKTE

ULIKE TYPER GREP TIL X-SERIE 
Passer alle SIG Sauer X-serie modeller. 
P226 X-Six, P226 X-Five og P226 X-Short.

8
mm

RETT MATCHAVTREKKER

FORLENGET
SPORT-MAGASIN UTLØSER

SPORT 
DEMONTERINGSHENDEL 
Med utforming for tommelstøtte

Importør:

Pedersens Vaabenlager
38025368  post@pvas.no   www.pvas.no

https://www.pvas.no/
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Det aller første Denmark Open 
Air 2019 ble gjennomført i 
Vindbjerg Sportscenter. Et 
sportssenter som ligner på vårt 
Olympiatoppen, med alskens 
haller og treningsrom, alle mulige 
terapeuter, samt kantiner kiosker 
og hotell etablert i et stort kom-
pleks. Det er også verdt å nevne 
at arrangøren av stevnet - Dansk 
Skytte Union - betaler kr 0 i leie 
for å avvikle stevnet.

Stevnet gikk over 3 dager med 
trening og utstyrskontroll dagen 
før. Det ble skutt finaler hver 
dag, i alle pistol- og rifleklasser, 

EN STERK REISE
Å debutere internasjonalt er ofte en emosjonell reise, med innslag av opp og nedturer i skjønn 
forening. Her er et reisebrev fra to unge jenter som debuterte under Danmark Open forleden.

// AV BJØRN MYRSET, ODA MARIE RØNNING OLUFSEN OG AURORA MYRSET  //

individuelt og en i dag mix, samt 
en egen Youth Finale på søndag 
for de under 18 år.  

Stevnet hadde 75 deltagere fra 5 
nasjoner. Tilbakemeldingene var 
svært gode. Norge stilte med to 
pistolskyttere fra Lillestrøm og to 
debuterende jenter fra Hedmark.

REISEBREV, BJØRN MYRSET 
SKRIVER:

To besteforeldre reiste, med bil, 
med to unge jenter på 14 og 15 til 
det aller første Danmark Open. 
Resultatmessig endte jentene opp 

å entre sin første juniorfinale, 
hvilket var langt over våre for-
ventinger. Men du verden, som 
de høstet erfaringer. To nye flotte 
ambassadører for norsk skytter-
sport har fått sin internasjonale 
debut.

REISEDAG, ODA MARIE RØN-
NING OLUFSEN (14) SKRIVER: 

Vi reiste hjemmefra på onsdag 
rett fra skolen og dro med Dan-
skebåten fra Oslo til Fredrikshavn 
på onsdag. Etter en natt med lite 
søvn på grunn av bølger var vi 
fremme i Vindbjerg midt på tors-

REISEBREV
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dagen. Etter å ha gjort oss kjent, 
dro vi til Herning på shopping. Vi 
måtte jo ha badetøy når det var 
gratis svømme- og treningshaller. 
På kvelden ble det utstyrskontroll 
og litt skytetrening. Skummelt 
med sånne dommere som måler 
alt, men etter at et par knapper 
måtte flyttes, var alt i orden. Vi 
skjøt i en håndballhall med godt 
lys, og det var skikkelig gøy med 
masse folk på tribunen, musikk 
og fotografer som laget film og så 
videre. Etterpå dro vi til svøm-
mehallen og slappa av i varme-
bassenget. Så ble det litt film i 
TV-stua, og det var ungdommer 
fra mange andre idretter samlet 
på senteret denne helgen.   

DAG 1 FREDAG, AURORA 
MYRSET (15) SKRIVER:

Vi er på Danmark Open, mange 

nye inntrykk og erfaringer er 
på vei. Vi startet fredagen med 
mye søvn, stod opp, spiste god 
frokost og gjorde oss klar. Med 
musikk og sang i garderoben og 
litt tøying var vi klare for dag 1 
på skytebanen. Det viktigste for 
meg, var å tenke på å gjøre alt jeg 
har lært fra før. Finne god stilling 
og fin balanse. Følte ikke så mye 
press på meg selv, fordi alt dette 
var nytt og ganske spennende. 
Begynte å skyte, kom meg inn og 
repeterte ting i hodet mitt for å 
holde fokus. 

Jeg tenker på balanse, å slappe 
av i hele kroppen, unntatt i høyre 
hånd, ha kolben godt i skulderen, 
puste tre ganger og ikke trekke 
av før jeg var i midten. Det var så 
klart litt vanskelig å holde fokus 
med alt som skjedde bak meg,  
med dommere, publikum på 
tribunen og musikk i hallen, men 
det gikk ganske bra. Så plutselig 
så ble jeg litt stressa; begynte 
kanskje å tenke litt mer når jeg 
kom på 40-skudden. Gikk litt ut 
av fokus, men etter 10 skudd tok 
jeg meg sammen igjen og fort-
satte å gjøre ting riktig. Endte 
tilslutt med 607,1. Jeg var ganske 
fornøyd, fordi både jeg og Oda 
kom i finalen. Vi var sjokka – på 
en positiv måte.

Da følte jeg på mestringen som 
kom, men måtte fortsatt holde 
maska litt og fortsette å gjøre 
tingene riktig i finalen. Da den 
startet, kjente jeg på presset, men 
ikke for mye heller. Jeg startet litt 
dårlig på de to første 5-skuddene, 
men når det kom til enkeltskudd 
gikk det bedre. Jeg tror det er på 
grunn av at jeg måtte fokusere 
på et enkelt skudd. Jeg kjente jeg 
begynte å skjelve litt på slutten, 
men klarte meg til bronsen. Jeg 
var så lykkelig at jeg begynne å 
gråte. Det var et stort øyeblikk 

for meg å kjenne at jeg klarte det. 
Over all forventing. Vi koste oss 
resten av kvelden.  

DAG 2, AURORA FORTSETTER Å 
SKRIVE:

Jeg kjente at jeg var ganske spent 
på å skyte denne dagen. Hadde 
en litt dårlig magefølelse, men 
prøvde å glemme den og fortsette 
å gjøre mitt beste, fordi jeg klarer 
jo ikke noe mere enn det. Da vi 
gjør oss klar kjenner jeg at vi er 
litt daffere enn dagen før. Vi var-
ma likevel opp og begynte å syn-
ge. Så var det vår tur til å skyte 
igjen. Jeg stilte meg opp og kjente 
med en gang at jeg var mer urolig 
enn det jeg hadde vært. Prøvde 
likevel å komme meg inn og si de 
riktige tingene til meg selv, sånn 
at jeg tok meg sammen. Jeg fikk 
flere dårligere 9’ere enn dagen 
før. Men bedre tiere. Som gjorde 
at resultatene gikk opp. Jeg tok 
pauser etter hver 20-skuddsserie 
og skjønte etterhvert at dette gikk 
bra. Selv om jeg følte at skytinga 

Oda Marie Rønning Olufsen

Aurora Myrset
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i går var bedre, så fikk jeg bedre 
resultat på dag 2 enn den første. 
Fikk ny pers på 609,5. Da var jeg 
i finalen igjen. Siden jeg skøyt så 
bra i finalen på dag 1, så kjente 
jeg at jeg fikk mer press på å gjøre 
det like bra nå også. Det var en 
feil. Jeg konsentrerte meg mye 
mer på resultat enn å gjøre ting 
riktig. Jeg sto ikke stille. Ikke så 
god balanse. Fant ikke stilling. 
Det ende med att jeg var den 
første som røyk ut, kom da på 8 
plass i finalen. Var litt skuffa der 
og da, men kunne ikke la det ta 
over. Tok meg sammen, gratul-
erte de som kom på pallen, og så 
gikk jeg å skifta som vanlig. 

DAG 2, ODA SKRIVER: 

Dag 1 var bare fantastisk. Vi 
kom begge til finalen og det var 
STOOORT. Ok, det gikk ikke som 
jeg hadde håpet på i finalen, men 
med så mye støy i hallen var det 
skikkelig vanskelig å konsentrere 
seg. Jeg ble nummer åtte og var 
skuffet, men ble veldig glad når 
Aurora fikk medalje.  

På dag 2 våknet jeg til smerter. Vi 
dro på apoteket og fikk medisin-
er og like før jeg skulle skyte ble 
smertene borte. Dagen var berget, 
men ingen god start. Skytingen 
var veldig opp og ned. Jeg skjøt 
en serie godt over 103, mens så 

kom det veldig mange skudd som 
ikke satt der jeg mente de skulle 
sitte. Skrudde masse på siktet og 
ble veldig usikker. På slutten ble 
jeg sint og skjøt bare for å bli fer-
dig. At jeg mistet en ny finale med 
et fattig poeng, er vondt å tenke 
på nå. Jeg skulle ha kjempet til 
siste slutt. Den 10-skudden lærte 
jeg mye av.  

DAG 3, AURORA SKRIVER:

Tre lange konkurranser tre dager 
på rad er uvant, men moro. Nå 
er vi på prat med de danske 
skytterne i samme klasse og vi er 
klare for kamp. Vi går for finale 
i dag også, selv om vi da kansk-
je får problemer med å nå ferja 
hjem. Det gikk bra, jeg skjøt helt 
ok opp mot mitt beste og kom til 
finalen. Der bestemte jeg meg for 
å være med fra starten og fikk til 
det. Men når speakeren plutselig 
sa at nå ligger Aurora Myrset an 
til å gå ut, fikk jeg ikke av gårde 
det neste skuddet. Det endte 
med et kjempenapp som ga en 6. 
plass. Ja ja, da har vi fått smakt 
på den følelsen også.  

DAG 3, ODA SKRIVER: 

Jeg var nok mer sliten enn jeg 
trodde, men skjøt jevnt bra. Jeg 
blir fort veldig opptatt av de 
dårlige skuddene. Det preger meg 

for mye, og det må jeg jobbe med. 
Klarte ikke finalen da, men er 
fornøyd allikevel. Jeg har lært så 
masse på denne turen, det skal bli 
gøy å ta med seg det jeg har lært 
i treningsarbeidet og jeg gleder 
meg allerede til å komme tilbake 
til Danmark til neste år!

Sliter du med skyttersynet?
Uklart korn, uklar blink, uklart siktebilde?

Adlerauge 0,3 eller 0,5? Eller vanlig tradisjonelt hullkorn?
 Send meg brilleseddel på epost, eller som bilde med mobilen.

Jeg kommer med uforpliktende anbefaling.

Følg oss påOptiker mnof Jan Brekke tlf. 916 38 941

http://www.skytterbriller.no/
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Ting står litt på hodet, men alt 
begynner å bli klart, midlertidig 
brukstillatelse var ankommet 
samme dag, litt over 11 på dagen, 
elektroniske luftskiver var satt 
opp for at ordføreren formelt 
skulle skyte i gang hallen.

Hallen består av to løp, et på 25 
meter, og et på 50 meter. Samlet 
gir dette en kapasitet på inntil 
40 luftskyttere, og en finalebane 
med ti skyttere til, eller 20+ på 
25 meter, og 50 metersløpet gir 
også muligheter for fripistol og 
miniatyr!

Med mange gode medhjelpere 
har formann Kjell Olav Nuntun 
ledet inn et prosjekt som klub-

ÅPNING AV KULEISEN SKYTE- OG CURLINGHALL
Den 17. januar legger jeg i vei fra Kvam PK sin skytebane på Vangdalsåsen, til åpning av det jeg på 
forhånd er sikker på at skal være Norges fineste innendørs skytebane i ISSF-grenene. Jeg tropper 
opp fredagen på hallen klokken 11, en time før offisiell åpning, og møter med en gang Gunnar 
Orthe, Helge Olden og et knippe av Haugesund PK’s ivrige dugnadsarbeidere.

// AV TARJEI RAVN, ANLEGGSKONSULENT I NORGES SKYTTERFORBUND //

ben virkelig kan være stolt av, og 
som jeg er sikker på at distriktet, 
og forbundet, vil nyte godt av i 
mange år fremover.

Klokken 12.00 klipper en tydelig 
imponert ordfører snoren inn til 
bygget, og fremhever det unike 
prosjektet flerbrukshallen er, 
samt innsatsen til klubbene som 
har utviklet den, uten økonomisk 
bistand fra kommunen.

Taler fra Curlingklubben, Kjell 
Olav, entreprenører understreker 
alle hallens unike konsept, hvor 
to klubber sammen har skapt et 
tilbud som er unikt, og som kan 
bli et samlingspunkt i området. 
Kjell Olav fremholder særskilt 

kontinuitet i styret, og klubbens 
evne og vilje til å bygge opp 
egenkapital som viktige suksess-
faktorer.

Jeg har selv vært på flere besøk i 
Haugesund, og hatt samtaler med 
Kjell Olav, Gunnar, og flere andre 
i klubben, og her lærer jeg noe 
nytt om klubbdrift, innsatsvilje, 
idrettsglede og kjærlighet til klub-
ben og idretten sin hver gang.

Tusen takk for bidraget alle dere i 
Haugesund pistolklubb!

Les også mer om åpningen av 
Kuleisen på skyting.no her.

ANLEGGSSPALTEN

Ordfører Arne-Christian Mohn fyrer av det første skuddet i «Kuleisen». Kjell Olav Nuntun i vest til venstre. Foto: Jan Kvalbein.

https://www.skyting.no/2019/01/18/unikt-i-verden-flerbrukshallen-kuleisen-er-na-offisielt-apen/
https://www.skyting.no/2019/01/18/unikt-i-verden-flerbrukshallen-kuleisen-er-na-offisielt-apen/
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Steyr LP 10 ble introdusert i 
2000, og i hendene på verdens 
beste luftpistolskyttere, befestet 
den seg også raskt som en av 
markedets beste og mest pop-
ulære luftpistoler. Denne på-
standen dokumenteres også av 
det utall av medaljer som er tatt 
med denne pistolen, både i World 
Cup, verdensmesterskap og 
olympiske leker siden introduks-
jonen i 2000.

Forventningene til oppfølgeren 
EVO 10 var også store da denne 
ble lansert i mars 2016. Hadde 
Steyr klart å gjøre en, fra før 
meget god pistol, enda bedre? 
Eller var EVO 10 kun en visuell 
oppgradering? Denne problem-

KEISERENS NYE KLÆR, ELLER..?
På nyåret 2016 lanserte Steyr oppfølgeren til suksesspistolen Steyr LP 10, nemlig Steyr EVO 10. Var 
dette kun et ansiktsløft eller representerer EVO 10 reelle forbedringer til LP 10, som må kunne sies 
å være en av de mest framtredende luftpistoler internasjonalt?

// AV HANS OLAV BJELVIN //

stillingen skal vi se litt nærmere 
på i fortsettelsen.

Først noen bakgrunnsdetaljer. 
Som sagt, ble Steyr LP 10 intro-
dusert i 2000. Pistolen bruker 
komprimert luft som drivmiddel 
og den ble levert med luftsylin-
der på 200 bar. LP 10 var også 
utstyrt med såkalt absorber. 
En innretning bestående av et 
tungstenstempel inne i mekanis-
men, som når skuddet går, virker 
i motsatt retning av rekylen og 
derved eliminerer denne. Videre 
var pistolen utrustet med alle 
tenkelige detaljer, hva angår just-
eringer med hensyn til tilpasnin-
gene til den enkelte skytter. Her 
snakker vi om justerbart avtrekk 

og justerbar avtrekker, juster-
bare siktemidler og skjefte, også 
dette justerbart. En nyttig detalj 
var også, at siktemidlene kunne 
justeres for hånd. I 2009 lanserte 
Steyr pistolen med elektronisk 
avtrekk, kalt LP 10E.

I 2016 lanserer altså Steyr sin nye 
luftpistol, kalt Steyr EVO 10. Evo 
står for evolution, som oversatt 
fra engelsk betyr utvikling. Steyr 
EVO 10 er teknisk sett nesten 
samme pistol som LP 10. Den har 
gjennomgått noen forbedringer, 
som vi skal se på her. EVO 10 
leveres både i en mekanisk og en 
elektronisk versjon, hva angår 
avtrekksmekanismen. Til for-
skjell fra LP 10E leveres nå den 

STEYR EVO 10
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elektroniske mekanismen med et 
oppladbart batteri. Dette batteriet 
tillater i fulladet tilstand 10 000 
avfyringer og når det gjenstår 
rundt 300 avfyringer vil en liten 
rød LED-diode begynne å lyse. 
Dette for å minne skytteren på, at 
det nå er på tide med en opplad-
ning. Til sammenlikning kan 
det nevnes at LP 10E var utstyrt 
med 2 standard 1,5 volts AAA 
batterier, noe som tillot 25.000 
avfyringer innen batteribytte. 
Den vesentligste detaljen i denne 
sammenhengen, er den elektron-
isk mekanisme i Evo 10E, som 
nå slår seg av automatisk etter 
30 minutter i ubenyttet tilstand. 
I diskusjonen rundt elektronisk 
avtrekk kontra mekanisk avtrekk, 
er stressfaktoren rundt batteriet 
noe som gjør at mange tyr til den 
mekaniske versjonen, er jeg blitt 
fortalt. Personlig synes jeg denne 
problemstilling blir noe søkt. Når 
LED-dioden begynner å blinke 
har du tross alt 300 skudd igjen 
og derved ikke noe problem om 
dette skulle skje under en match.

Hva annet har så EVO 10 å by 
på? EVO 10 kommer med en 
serie av nyutviklede skjefter. I 
alle størrelser og både for høyre 

og venstrehendte. Videre hevder 
Steyr, at ladeporten er utvidet slik 
at ladningen skal være enklere. 
Særlig for de med store hen-
der/fingre. Likeså er åpningen 
i avtrekkerbøylen forstørret, av 
samme årsak. Selve avtrekkeren 
lar seg nå flytte lengre bakover, 
for å bedre tilgangen for de med 
små hender. 

Baksiktet på Evo 10, har i tillegg 
en anordning, som gjør at det 
kan tiltes et visst antall grader 
til høyre og venstre. Dette for at 
du, om du har en tendens til å 
kante pistolen, kan justere bak-
siktet slik at du hele tiden har et 
vannrett skur og forholde deg til. 
Naturligvis er kornet justerbart 
på samme måte. Strømpen, for å 
kalle den det, som ligger utenpå 
løpet, er nå forsynt med 5 ovale 
utsparinger. Disse gjør at pisto-
len tar seg flott ut, men det har 
kanskje også noe å si i forhold til 
balansen. I denne sammenhen-
gen er EVO 10, i likhet med LP 10 
utstyrt med 4 løpsvekter. Løpet 
er, som på LP 10 portet på tre 
plasser, noe som skal stabilisere 
pistolen i skuddet. Til slutt kan 
det nevnes at micro-switch bry-
terne til det elektroniske avtrek-

ket, er byttet ut med kontakter av 
gull og at kablene fra elektron-
ikkenheten til avtrekksuniten 
er utbyttbare. Hva dette har å si 
eksakt, har jeg ikke den fjerneste 
anelse om, men siden det er gjort, 
er det nok en forbedring.

Jeg liker Steyr EVO 10, selv om 
skjeftet ikke passer meg helt. 
Absorberen fungerer som den 
skal og fjerner rekylen eller 
skuddimpulsen om man vil. Sam-
menliknet med Morini 162 EI, 
er rekylen i Morinien merkbart. 
Ikke sjenerende, men merk-
bart. Mange synes ladningen er 
vanskeligere på Steyr, enn på for 
eksempel Morini og Walther hvor 
du legger kula i et spor, hvorpå 
sluttstykket dytter denne inn 
i kammeret ved ladning. Her-
om strides de lærde. Jeg synes 
ladningen av Steyr gir meg større 
sikkerhet. Kula eller pelleten om 
du vil, kommer riktig inn hver 
gang, og du kan ved selvsyn se 
at våpenet er ladd om du åpner 
mekanismen. 

Hva koster så herligheten? På 
Børselars sine hjemmesider 
oppgis prisen på den mekaniske 
utgaven, som er den jeg har sett 

Avtrekksmekanismen på EVO 
10, ladearmen er halvveis 

oppe og en av justerskruvene 
til baksiktet vises godt.



24

på, til å være kr. 21.800,- Den 
elektroniske utgaven koster kr. 
26.200,-

Så til min helt subjektive konklus-
jon. Er EVO 10 så revolusjoneren-
de at det forsvarer bytte fra LP10 
til EVO 10? Visuelt sett er EVO 10 
identisk med LP 10, med unntak 
av hullene i «strømpen» som lig-
ger utenpå løpet. De nyutviklede 
skjeftene kan du kjøpe og putte 
på din gamle LP10 om du ønsker 
det. Likeså kan du sikkert kjøpe 
«strømpen» som ligger utenpå 
løpet på EVO 10, og bytte den ut 
med den som sitter på din gamle 
LP10, om du vil ha en Evo-look. 
På årets IWA-messe i Nürnberg 
i Tyskland hadde Steyr gjort et 
poeng ut av dette. Alt det som 
finnes av forbedringer på EVO 10, 

kan kjøpes og byttes på din gamle 
LP 10. Jeg sammenlikner lade-
port og avtrekkerbøyle mellom en 
LP10 og en EVO 10 og kan ikke se 
den helt store forskjellen mellom 
dem størrelsesmessig. Så dette 
må være temmelig marginalt. Det 
jeg kan se, er at avtrekkeren lar 
seg justere lengere bak på EVO 
10 enn på LP10. Jeg leser ut fra 
brosjyren, at kontakten til det 
elektroniske avtrekket er byttet 
fra en microswitch til en kontakt 
i gull, noe som sier meg fint lite. 
Ønsker du imidlertid å bytte til 
den nye elektroniske avtrekksme-
kanismen, er som sagt dette fult 
mulig, men du må huske på at du 
samtidig også må bytte skjefte. 
Jeg registrerer også at man har 
gått fra utbyttbare batterier som 
tåler 25.000 avfyringer for de må 

byttes, til et oppladbart batteri 
som tåler 10.000 avfyringer 
for det må lades. At den nye 
avtrekksmekanismen slår seg 
av etter 30 minutter i ubenyttet 
tilstand, representerer en stor 
forbedring fra den gamle mekan-
ismen, som spiste batterier om du 
glemte å slå den av. Muligheten 
for å kunne tilte siktemidlene 
x-antall grader til begge sider er 
en forbedring fra LP10. I objek-
tivitetens lys og med utgang-
spunkt i det som fabrikken selv 
sier, så er alt det som var perfekt 
på LP10, like perfekt på EVO 10 
pluss litt til. Så har Steyr gjort, 
en i utgangspunktet meget god 
pistol enda bedre? Det må være 
lov å svare bekreftende på det 
spørsmålet.

Evo 10 kommer i den sedvanlige plastkofferten, med nødvendig verktøy, ekstra 
luftsylinder og påfyllingsadapter samt instruksjonsbok.
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SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

UNNI NICOLAYSEN FEIRET 80 ÅR

Tidligere generalsekretær i NSF, Unni Nicolaysen, fylte 
80 år 7. april. Bursdagen ble feiret med venner, familie og 
tidligere kolleger på Holmenkollen Park.

Nicolaysen har gjort - og fortsetter å gjøre - en formidabel innsats 
for skyttersporten. Hun deltok på landslaget i flere sesonger og 

ble Norgesmester tre ganger. Siden 1979 har 
hun vært dommer og er en av meget få som er 
godkjent som internasjonal dommer i alle grener 
av det internasjonale skytterforbundet. Hun var 
generalsekretær i Norges Skytterforbund fra 1979 
til 1998.

Unni Nicolaysen var visepresident i det 
europeiske skytterforbundet ESC fra 1993 til 
2001, og i 2001 ble hun - som første og eneste 
kvinne hittil - president i dette forbundet. Hun 
hadde presidentvervet frem til 2009, og ble 
etter det utnevnt til æresmedlem i ESC. I det 
internasjonale skytterforbundet ISSF var hun 
visepresident fra 1994 til 2012, og ble i 2010 
utnevnt til æresmedlem i organisasjonen. 

Skytternytt intervjuet Nicolaysen om hennes 
skytterkarriere i 2017. Les portrettintervjuet på 
skyting.no ved å trykke her.

Vi gratulerer Unni så mye med 
80-årsdagen!

NIFs idrettspresident Tom Tvedt ønsket Unni Nicolaysen gratulerer med dagen under 
feiringen på Holmenkollen Park.

https://www.thrane.no/en/
https://www.skyting.no/2017/10/02/en-administrativ-heltinne/
https://www.skyting.no/2017/10/02/en-administrativ-heltinne/
https://www.skyting.no/2017/10/02/en-administrativ-heltinne/
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Rizzini er et familiedrevet fore-
tak, etablert i 1966 og derved 
en relativ fersk våpenprodusent 
sammenliknet med for eksempel, 
Beretta og Browning, som har 
holdt det gående siden henholds-
vis 1526 og 1880. Battista Rizzini 
har klart å kombinere det tradis-
jonelle med det innovative. Parret 
med de mest moderne produks-
jonsmidler og materialer av den 
aller beste kvalitet, må jo produk-
tet bli bra. Fabrikken ble etablert 
i 1966 som sagt, og har siden da, 
klart å skaffe seg et verdensom-
spennende ry hva angår kvalitet 
og funksjonalitet. Rizzini-haglene 
er konstruert for å kunne møte 
de mest krevende behov fra så vel 
skyttere som jegere.

SKYTEMASKIN FRA ØVERSTE HYLLE
Rizzini BR 440 har til nå vært toppmodellen av konkurransehagler fra Batista Rizzini. Det har ligget 
i kortene at denne skal erstattes av en BR 460, men den har latt vente på seg.  Imidlertid fikk 
Skytternytt ta BR 460 i øyesyn på IWA-messa i Nürnberg i mars i år.

// AV HANS OLAV BJELVIN //

 Under arbeidet med denne 
artikkelen dukker Perazzi opp fra 
underbevistheten. Ikke så mye 
eldre Perazzi heller, siden de ble 
etablert i 1957, men hva har så 
dette med saken å gjøre? Jo, for 
nettopp Perazzi er det konkur-
ransevåpen man tenker på, når 
man ser nærmere på Rizzini BR 
440/460 og dens låskasse. Her 
snakker vi Perazzi-kopi tenker 
mange og det får så være, men 
Perazzi sin låskasse er heller 
ingen unik konstruksjon, da de 
har kopiert låskassen til engelske 
Boss. Så når alt kommer til alt, 
har både Perazzi, Renato Gam-
ba, og Kemen, for å nevne noen 
i samme åndedrett som Rizzini, 
kopiert Boss sin berømte og 

sterke låskasse.

Av og til kommer man til et punkt 
i tilværelsen hvor man stopper 
opp og tenker, er det verdt det? 
Er for eksempel en Perazzi til 
over 100.000 kroner, dobbelt så 
god som Rizzini sin BR440/ 460 
til omtrent halve prisen? Nå er 
jo denne sammenlikningen noe 
søkt, men forstå meg rett. I denne 
sammenhengen er det produktets 
kvalitet og finish jeg ønsker å 
fokusere på, og her er det i mine 
øyne bare en ting som skiller dem 
og det er prisen.

Så hva er det Perazzi har som ikke 
Rizzini har? Status og omdømme 
er vel noe av det første en tenker 

RIZZINI BR 440 / BR 460
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på. Perazzi og Beretta er vel de 
børsene som er mest representert 
på den internasjonale lerdueare-
naen. Dette, ikke minst, har et 
salgsfremmende aspekt og når 
man blir olympiske-og verdens-
mestre, må det jo være noe med 
disse børsene og da får det koste 
hva det vil. At man betaler en god 
del for navnet er det ingen tvil 
om. Imidlertid, og når alt kom-
mer til alt, er det mannen eller 
kvinnen bak geværet som spiller 
hovedrollen. Hagla, det være seg 
det ene eller det andre merket, 
er verktøyet som skal sørge for at 
jobben blir gjort. I dette tilfellet 
er Rizzini BR 460 et slikt verktøy.

I begynnelsen vil jeg se litt på for-
skjellen mellom en ”tradisjonell” 
låsekasse og en låsekasse av 
Bosstype. På en mer tradisjonell 
hagle, er hengselbolten en del 
av låsingen mellom løpene med 
kammerstykket og låskassen. 
Hengselbolten vil derfor ta opp 
store deler av rekylen. Over tid 
vil denne slites, med påfølgende 
slark og må byttes. I en Boss-type 
låskasse,  består låsingen av låse-
klakker inne i låskassen, som går 

i inngrep med utsparingen i kam-
merstykket. Hengselbolten vil 
derfor ta opp minimalt med ener-
gi i skuddfasen. Dermed har man 
en nesten uslitelig konstruksjon 
som bare vil vare og vare. 

Testvåpenet er altså en Rizz-
ini BR440 sporting med 81 cm 
lange piper. Konstruksjonen er 
en Boss-type og likner veldig 
på en Perazzi. Når det er sagt, 
vil jeg ikke si at dette er en ren 
kopi. BR440 og 460 er smekrere. 
Pipenes kammerstykke hviler på 
låsklakker i låskassen sammen-
føyet med utsparingene i kam-
merstykket som tidligere nevnt. 
I tillegg låses kammerstykket 
med to bolter som kommer ut av 
låskassen og låser nede på hver 
side i kammerstykkets bakkant 
noe som representerer en kraftig-
ere låsing enn den på Perazzi.

Avtrekksmekanismen er uttakbar 
og løsner fra låskassen ved at 
man trykker sikringsfløyen videre 
bakover fra usikret tilstand på en 
BR 440. Avtrekksmekanismen 
kommer lett ut og lar seg lett 
stille på plass igjen. Man skulle 

tro at ting som lar seg adskille så 
lett, også vil ha en urliten slark. 
Men neida, ikke i dette tilfellet. 
I låst tilstand sitter avtrekksme-
kanismen som om den er sveiset 
fast. Pipevelgeren sitter inne i 
avtrekkerbøylen bak avtrekkeren 
og opereres ved at den skyves 
fra side til side. Avtrekksvekten 
er akkurat passelig med sine 
1450 gram, målt med elektronisk 
avtrekksvekt. Avtrekkene er jevne 
og gode, så når alt kommer til 
alt, har Rizzini BR440  og 460 et 
godt avtrekk, med akkurat passe 
vekt på trykkpunktet. Uttakbar 
avtrekksmekanisme, som lar seg 
fjerne for hånd, er definitivt et 
statussymbol, og en detalj du fin-
ner på langt dyrere børser, så som 
Perazzi, Kemen, Renato Gamba 
og Beretta DT11 for å nevne de jeg 
i farta vet om.

Treverket er meget pent og godt 
å hvile øynene på. Blåneringen, 
det være seg piper og låskasse er 
speilblank og uten noen form for 
lyte. Låskassen er i mine øyne en 
vakker kreasjon som oser kvalitet 
og finesse. Rizzini er smakfullt 
og diskre inngravert i gull på 

Avtrekksmekanismen på EVO 
10, ladearmen er halvveis 

oppe og en av justerskruvene 
til baksiktet vises godt.
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låskassens sider og BR440 likeså 
inngravert på bunnen. Alt i alt et 
meget pent våpen, som på tross 
av sin diskre eleganse, allikevel 
ikke klarer å stikke seg vekk i 
våpenstativet. Kvaliteten merker 
du når du tar i børsa. Den lar seg 
lett åpne, og når du lukker den 
igjen, høres et dempet knep, som 
når du lukker igjen safedøra på en 
Franz Jäger fra Berlin. Balansen 
er meget god og vekta synes å 
ligge mellom hendene i område 
hengselbolt. Jeg overraskes over 
at børsa kjennes mye lettere enn 
sine 3,9 kg og tilskriver dette den 
gode balansen. Dette er imidler-
tid ikke den eneste overraskels-
en. Under skyting på trapbanen 
kjennes det som om rekylen er 
fraværende. Rekylopptaket er 

nydelig og rekylen kjennes knapt. 
Dette er også av tilbakemelding-
ene jeg får fra andre skyttere som 
prøver Rizzinien. De forbauses 
over hvor god denne børsa er til å 
skyte med.

Løpene på Rizzini sin BR440 og 
460 har en innvendig diameter 
på 18,4mm. Dette er trangt og på 
grensen til å være underboret. 
Rizzini vil ha det sånn og me-
ner at dette gir de beste treff-
bildene. Andre våpenprodusenter 
som opererer med overborede 
løp er slettes ikke enige, så da 
prøveskyter vi Rizzinien mot 
papp-plate på rundt 20 me-
ter. Vi har for hånden Fiocchi 
og Nittedal og skyter med halv 
trangboring, eller modified som 

det også heter. Treffbildene er 
jevne, tette og meget pene, med 
minimalt med randhagl. Fiocchi, 
med sin diameter på rundt 40cm, 
presenterer et litt åpnere treff-
bilde enn Nitedal, men felles for 
begge, er at her sniker seg ingen 
due igjennom.

Nettskjæringen er perfekt, tett 
og fin og løper rundt hele forsk-
jeftet. Tilpasningen mellom tre 
og metall er det heller ikke noe å 
sette fingeren på. 

Rizzini BR440 og 460 leveres 
med pipelengdene 71, 76 og 81 
cm. som standard, men du kan 
om ønskelig få enda lengre løp. 
Videre får du også den val-
nøttkvaliteten du vil ha.  Rizzini 

Rizzini i aksjon. Slank og smidig, men samtidig en smule aggressiv.
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leverer også personlig tilpassede 
våpen mot et lite pristillegg. 
Løpene leveres med utbyttbare 
choker og her kan du velge om du 
vil ha utvendige ( chokene stikker 
utenfor munningen) eller innven-
dige choker (chokene avsluttes 
kant i kant med munningen.) Du 
får også justerbart skjefte om du 
vil.

En annen detalj som ikke kan 
lovprises nok, er at Rizzini leverer 
sine konkurransehagler i Norge 
med bakkappe i tre. Så slipper 
man å plages med ei av ett eller 
annet materiale, som ikke har 
annen hensikt annet enn at den 
hekter seg fast i skytevesten. 
Regner med at Landrø har hatt en 
finger med i spillet her. 

For om lag et år siden kunngjorde 
Rizzini, at BR 440 skulle erstattes 
av en BR 460. Man forventet da 
at lanseringen var like om hjør-
net, men den nye børsa lot vente 
på seg. Under årets IWA-messe 
i Nürnberg var den nye BR 460 
på plass og Skytternytt kunne ta 
børsa nærmere i øyesyn.  Utseen-
demessig er modellene identiske 
med unntak av at 460 har en 
inngravert rosett på hver side 
av låskassen. I tillegg leveres BR 
460 i to versjoner. Den ene med 
en dyp, speilblank blånering, 
mens den andre versjonen er å få 
i en matt, coatet utgave. Videre 
er små justeringer foretatt, slik 
at løp og låskasser nå passer 
om hverandre uten noen som 
helst form for tilpasning. Videre 

er låsingen for den uttakbare 
avtrekksmekanismen endret, slik 
at den er identisk med den på 
Perazzi sine børser. Det vil si at 
avtrekksmekanismen kommer ut 
når du fører sikringsfløyen fram-
over forbi sikret nivå. 

Rizzini BR 460 er i utgangspunk-
tet samme børse som BR 440, 
bare enda litt mere. Så her er det 
ikke bare snakk om et ansiktsløft 
men justeringer som i utgang-
spunktet har gjort et meget godt 
konkurransevåpen enda bedre.

Låsekassen til nye Rizzini BR 460. Her i coatet matt utgave.
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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. 

1969 – 50 år siden, hva skjedde?

Vi innleder årets første tilbakeblikk med å mimre over den heder som NSF ga til en 
av skyttersportens aller mektigste og viktigste personligheter. Carl Otto Løvenski-
old fikk hovedoppslaget i årboken fra 1969. Han døde i august året i forveien, var 
æresmedlem og godt honorert i både inn og utland. Den meget populære, liketil og 
godt renommerte lederen, fikk etter hvert som fortjent reist en egen bauta på anleg-
get på Løvenskiold banen.  

Willy Røgeberg (til venstre) avbildet på 
standplass i 1948.  Foto: Scan Foto/NTB Scanpix
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Hvorfor skal vi huske ham?

Løvenskjold som president 
overrakte i 1951 et raust gavebrev 
til NSF, bestående av et vakkert 
stykke terreng med et ferdigbygd 
moderne skytebaneanlegg for alle 
disipliner. Slikt kan ikke gå upåak-
tet hen og det gjorde det opplagt 
heller ikke. Han var en meget 
respektert og populær leder både 
i inn og utland. Offisiell åpning på 
anlegget ble lagt til VM i 1952.

I forbindelse med Carl Otto 
Løvenskiolds 60 årsdag reiste 
Norges Skytterforbund en bauta 
med hans relieff på Løvenskiold-
banen. «Den vil stå der og minne 
nuværende og fremtidige skyttere, 
om hva vi skylder denne mann, og 
gi oss inspirasjon til å føre hans 
levende kjærlighet til skyttersaken 
videre.

Apropos 1952 og VM på hjem-
mebane: Vi hadde dessverre ikke 
med legenden Willy Røgeberg på 
startlistene. OL-mesteren på 30 
ligg (300 p) fra lekene i 1936 og 
som ble skytterkongen i 1937 had-
de dessverre fått en sykdom som 
satte han utenfor aktiv deltagelse 
året i forveien. Etter 18 år med 
sykdom måtte legenden fra Oslo 
Østre dessverre gi etter og sovnet 
stille inn 15 desember 1969. 

Vi lyser fred over deres minne. 

ADMINISTRATIVT

Medlemstallet økte med vel 10% 
til ca 7400. Økonomien var under 
kontroll, året gikk med et under-
skudd på kr 117,71… Styret sier: 
«aktiviteten ble skviset på slutten 
av året, da den nye håndboken i 
skyting, ikke slo an som forven-
tet»: Vi måtte ta grep umiddel-
bart. Detaljstyring der altså. Det 
var Skytterting i 1969 og pis-

tolkomiteens leder Kolbjørn Rød-
seth ble valgt som ny president. 
Rødseth var kjent for å si ting som 
de var, ledet sitt styre med kløkt 
og hadde kontroll.

Aktiviteten økte og det var behov 
for å ansette flere lønnede se-
kretærer, sågar i en av seksjonene. 
Også i 1969 var det mange seks-
joner i NSF; Viltmål, Lerdue og 
pistol, hadde sine egne, mens det 
fortsatt var både Rifle, (300m) 
Miniatyr (10 og 50m) og en egen 
Luftseksjon, for instruksjon og 
skoleskyting for ungdommer.  

SPORTSLIG

Tore Skau, NM vinner villsvin 
50m, og Magne Landrø NM vinner 
frigevær, tar hjem kongepokalene. 

Norge stilte med fulle lag i EM for 
rifle og pistol i Plzen: De hadde 
som mål å finne ut hvor nasjonen 
som lag og individuelt etter et OL 
år sto internasjonalt: 

President Rødseth sier blant annet 
i sin EM-oppsummering: «Bildet 
er kort sagt at vi ikke i en eneste 
disiplin har 4 mann som holder et 
så jevnt, høyt nivå at det blir noe 
lagresultat som er av betydning. 
Det lag som måtte være nærmest, 
er 4-manns laget på 60 skudd 
liggende, miniatyr. Som høynet 
lagrekorden, selv om den fremde-
les ligger altfor lavt. 

At også fripistollaget høynet sin 
beste notering skal også nevnes, 
men da dette i vesentlig grad 
skyldes en enkelt skytter, og da 
gjennomsnittet for laget fremdeles 
befinner seg på begynnerstadiet, 
endrer dette ikke totalinntrykket 
av vår laginnsats.» sitat slutt: 
Klare ord for penga.

Pistolseksjonen - Jens J. Nygård

På det nødvendige ekstra or-
dinære pistoltinget ble altmulig-
mann, dyrlegen og offiseren Jens 
J Nygård fra Haltdalen valgt som 
den nye lederen. Det spesielle med 
Jens J, er hans altoppslukende 
interesse for skytesporten. Han 
skjøt nær sagt alle de øvelser som 
fantes, med alle våpen, og figur-
erer på resultatlistene og til nord-
isk i 1969 som en av landets beste 
både i rifle, pistol, og i viltmål. Jeg 
vokst opp som ung med denne 
legenden, fikk senere mange år 
sammen med han den gang som 
leder av militær landslaget. Vi tar 
en historie fra Oppdal som viser 
noe av hans karakter:  

Det er pistollandskamp mel-
lom Midt- Norge og Jæmtland 
& Herjedalen midtsommers og 
Jens J var med i alle øvelser, skal 
vite. Prøveskuddene var i gang på 
øvelse 1, da han igjen kom litt for 
sent til start. Han tok en grussladd 
inne på parkeringsplassen, stupte 
ut, klødde seg på et visst sted, 
åpna bagasjerommet på Saaben, 
og brølte: 

«Æ træng ikke prøveskudd: Ka 
de skyt?  Hvilken pistol tar æ med 
først??»  Historien blir enda bedre 
når jeg legger til, at han vant 
denne finpistoløvelsen. 

John Rødseth som hadde deltatt 
i OL året i forveien, hvor han ble 
nr 13, var naturlig nok seksjonens 
frontfigur også dette året. Han 
leverte ny norsk rekord på fripistol 
med 559 i løpet av sesongen. Luft 
pistol kom også med som øvelse 
fra 1969 og Rødseth var også her 
langt foran sine landsmenn, og 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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satte i løpet av året norsk rekord 
med hele med hele 387 p.  Rød-
seth sin 8. plass på fripistol og 6. 
plass på luftpistol i EM, ble kronet 
med en skikkelig opptur da han 
besatte 2. plassen i prøve VM på 
høsten i Phoenix i USA med luft-
pistolen. 

Pistolkomiteen skriver videre i sin 
årsmelding at styret er oppriktig 
imponert over at Norge klarte å 
stille tre damer i sportspistoløvels-
en under Nordisk på hjemmebane, 
som til alt overmål, og meget 
overraskende, vant lagskytingen. 
Navnene på utøverne er dog i 
årsmeldingen utelatt.

(Skribenten nøler ikke med å sup-
plere at trioen etter alle solemerk-
er besto av pallen fra årets NM i 
samme øvelse: nemlig Ragnhild 
Johnsen, Borghild Naadland og 
moderen min Asbjørg Myrset.  

HJORTESEKSJONEN

Seksjonen opplevde utvikling i 
både antall lag baner og medlem-
mer, men slet også da internas-
jonalt med kaliber restriksjoner 
i enkelte land. Med det fulgte 
uoversiktlige terminlister ift 
mesterskap. Ingen visste hvor det 
skulle konkurreres før Sverige til 
slutt ble redningen. Tore Skau var 
i 1969 suveren i løpende vills-
vin øvelsen, der han satte norsk 
rekord flere gangen dette året og 
endte på 250p, et par poeng bak 
verdens rekorden. Med sin seier 
på løpende villsvin i NM erobret 
også Tore Skau årets Kongepokal. 

LERDUE

Det er tydelig at lerdueseksjonen 
sliter litt på dette tidspunkt. Også 
da var det større aktivitet med 
haglen i NJFF, en organisasjon 
de ettertrykkelig ville utvikle et 
samarbeid med i henhold til års-

meldingen. For en gang skyld har 
seksjonen stilt fulle lag i Nordisk 
mesterskap, og de har vært repre-
sentert i så vel EM i Paris, som i 
VM i San Sebastian. Her kommer 
en liten historisk god karamell: 

«Kari Linden, Bærum J. & F. F. 
oppnådde 6. plass i EM Paris 
samt 7. plass i VM I Spania. Hun 
er samtidig både svensk og finsk 
mester, og har utpekt seg som den 
klart dyktigste kvinnelige ler-
dueskytteren i Norden.»

LUFTSEKSJONEN

En seksjon for instruksjon av nye 
skyttere med rifle. Der avvikles 

skyteskoler landet over både 
innendørs på 15m og utendørs på 
50 og 100m. Det avvikles ses-
ongavslutning (landsfinale) og en 
egen skyteskole på 50 og 100m 
over noe kvelder i juli/juli.  De sier 
videre i sin årsberetning: «Vi er i 
år kommet i gang på to nye skoler, 
Elverum- og Holtet Ungdomsskol-
er. Vi har i alle år, gjennom Norg-
es Forsvarsforening, fått tildelt ca. 
5. 000 Long patroner. I år fikk vi 
imidlertid avslag på vår søknad. 
Det er det frivillige skyttervesen 
som står for fordelingen, og de 
hadde intet til oss».

Carl Otto Løvenskiold.
Foto: Løvenskiold Skogs Arkiv
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HOLDBARE BLINKER TIL DIN KLUBB
I samarbeid med Oslo Sportsskyttere, (som er
grunnleggeren av sportsskyting i Norge), har
firmaet Noradvice utviklet en serie blinker til bruk
for feltskyting og Yatzy-skyting, (morsom skyting
utenfor fastlagte felt-programmer).
Blinkene er trykket på en noe tykkere spesial-
kartong med høy motstandsdyktighet mot fukt og
regn, og med meget god slitestyrke.
Blinkene revner heller ikke i kulehullene ved litt for
hardhendt lapping, og de har derfor lang levetid.
Blinkene på bildet kan kun bestilles  gjennom OSS,
klubbhuset@oslosportsskyttere.no
Blinker med eget design og format bestilles hos
Noradvice. per.fjeld@noradvice.no - 915 77 350. 

LIVERESULTATER NÅ OGSÅ MULIG FOR FELTSKYTING

Ved hjelp av den nyutviklede appen inrX Live kan 
også arrangører av feltstevner nå vise liveresultater til 
publikum.

inrX er et resultatprogram for pistolskyting som 
støtter de fleste øvelsene definert av NSF og ISSF. 
Nylig tok utvikleren Eskild Skaar steget videre og 
produserte en utvidelse av programmet kalt inrX 
Live. Resultater kan nå legges inn fortløpende via 
en Android-applikasjon og oppdateringene kan 
observeres via stevnesidene til inrX.

Om stevnearrangøren benytter en skjerm eller 
annet for visning av live-oppdateringene, kan 
tilskuere følge med utviklingen i feltløypen og på 
skytebanen mens øvelsen pågår.

Appen ble testet i januar hos Hurum 
Sportsskytterklubb og ble lansert og gjort klar til 
bruk i midten av februar. Det er planlagt at appen 
skal bli brukt under NM felt og spesialfelt på 
Dagali i midten av juli. NSF stiller med nettbrett 
som arrangørene kan bruke.

Du kan lese mer om inrX Live på appens offisielle 
sider inrx.org ved å trykke her.

Skjermskudd av feltutgaven av appen på Google Play Store.

http://www.inrx.org/default.aspx
http://www.inrx.org/default.aspx
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Her om dagen kunne en eldre 
skytter, som nylig har startet 
igjen å skyte, fortelle om en svært 
ubehagelig opplevelse på 90-tallet. 
Han ladet med et halvt progressivt 
ladeapparat, med betegnelsen LEE 
pro 1000, da apparatet eksploderte 
med et øredøvende brak. Ansiktet 
ble fylt med messingfragmenter 
og plastfragmenter. Han hadde 
på vernebriller, så synet ble 
ikke skadet. Men han hadde 
øresus mange timer deretter. En 
tennhette inneholder 5 mg TNT 
og når tennhetter er tett inntil 
hverandre så vil sjokkbølgen fra 
en tennhette som eksploderer gi en 
kjedereaksjon til de andre. Hundre 
tennhetter inneholder 0.5 gram 
TNT, 1/100 del av hva det er i en 
Mills håndgranat. 

Som et arbeidsdokument 
postulerer jeg følgende: Er enkelte 
semi-progressive ladeapparater 
farligere enn andre i bruk, og hvilke 
forholdsregler må en ta? For tiden 
er de tre vanligste produsenter; 
Hornady, Dillon og Lee. De to 
første har lik tennhettemating. 
Tennhettene glir loddrett gjennom 
et aluminiumsrør ved hjelp av vår 
«venn» tyngdekraften. Utenpå 
aluminiumsrøret er det et stålrør 
med 1 mm tykke vegger. Ved en 
eksplosjon av tennhettene vil den 
kinetiske energien styres gjennom 
stålrøret, og kun gi sorte kratere 
i taket. I USA har jeg besøkte 
profesjonelle ladere med mange 

Når jeg skriver så liker jeg i utgangspunktet å gå ut fra et bestemt tema, 
og så drøfte rundt det. Det er velkjent at når presten går hjemmefra og til 
kirken, så har vedkommende opplevet så meget at det holder til en hel 
søndagspreken. 
 
// AV WILLY KLETTE //

progressive Dillon RL 1000 
lademaskiner på rekke. Over hver 
maskin var det sorte kratere i 
taket. Så det er ikke så uvanlig at 
tennhetter eksploderer. Det er jo 
tennhettens natur, svært følsom for 
trykk. I amerikanske tidsskrifter 
har jeg sett fra tid til annet at 
Federal tilbakekaller enkelte lotter 
av Federal #100 tennhetter. De 
er så trykkfølsomme at de går av 
bare du nyser. Richard Lee valgte 
dessverre en helt annen metode 
for tennhettemating i sine to semi-
progressive presser; Lee pro 1000 
og Lee load master. Tennhettene 
ligger med bunnen ned på en 
skråstilt plastplate og tennhetten 
mates gjennom en kanal ved hjelp 
av tyngdekraften. Laderen har 
ingen beskyttelse når tennhettene 
eksploderer. Som en kvasi-advarsel 
så skriver Lee i instruksen at kun 
Winchester tennhetter kan brukes, 
det vil si ikke Federal #100. Når da 
enhver seriøs revolverfeltskytter 
bruker Federal # 100 tennhetter, 
så er disse Lee produktene uegnet 
for svært mange feltskyttere. En 
sideeffekt er de slipper å gå med 
hvit stokk.

Hvorfor valgte en egenrådig 
Richard Lee å velge en slik 
tennhettemating? Han hadde den 
forestillingen at en kunne spare 
en operasjon og dermed tid av å 
hoppe over det Hornady og Dillon 
ladere må gjøre. De må overføre 
tennhettene fra fabrikkesken til 

LADEHJØRNET 
WILLY KLETTE ER KULE-
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I DENNE SPALTEN DELER HAN 
AV SIN KUNNSKAP OG 
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en tennhettevender, og så plukke 
100 tennhetter en etter en inn 
i et messing/aluminiumsrør. 
Plukkeren endevendes over 
tennhetterøret på ladeapparatet, 
og tennhettene glir ned. På Lee 
fungerer den skråstilte plastplaten 
som en tennhettevender. I tillegg 
til eksplosjonsfaren har ladere 
hatt problemer med matingen av 
tennhettene gjennom kanalen. 
Talkum og annet blir brukt. I over 
ti år har jeg anbefalt i min spalte at 
lesere som har planer om å kjøpe 
semi-progressive ladeapparater 
velger tennhettemating gjennom 
rør. Men i vårt vidstrakte land er 
det også mange Lee-brukere. En 
fil har ofte gjort underverker. Mitt 
råd er at det er ultraviktig med 
kvalitetsvernebriller, eventuelt 
visir ved lading med Lee halvt 
progressive ladepresser. Men 
ladere som bruker Hornady- 
og Dillon halvt progressive 
ladeapparater, og for øvrig Dillon 
RL 1000/1050 og Star of San Diego 
sine progressive lademaskiner skal 
óg ALLTID bruke vernebriller. 
For øvrig kan det nevnes at 
skytteren som fikk eksplosjonen 
av hundre tennhetter i ansiktet, 
har kjøpt Dillon Square Deal halvt 
progressive ladeapparat med 
tennhettemating gjennom rør. 

Hadde Richard Lee ikke vært så 
egenrådig, men i stedet montert 
rørtennhettematere, så kunne de 
to Lee produktene vært greie.
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En annen svært egenrådig person 
var Daniel B. Wesson og hans lite 
kloke avgjørelse forandret the 
Wild West. Det var oberst George 
W. Schofield som patenterte og 
designet S&W Model 3 Schofield-
revolveren. Som det fremgår av 
bildene så var Smith&Wesson 
Model Schofield-revolveren en 
top-break konstruksjon. Når 
låsingen av løpet ble opphevet, 
vippet løpet ned og en stjerne 
extractor i senteret av sylinderen 
beveget seg oppover og kastet ut 
alle 6 hylsene samtidig.  Schofield 
revolveren var 7 ganger raskere å 
lade enn en Colt 1873, hvor hver 
hylse måtte utstøtes en av gangen, 
og tønnen rotere 1/6. Ved lading 
ble patronen puttet inn i tønnen 
en av gangen med 1/6 rotasjon. I 
praksis var det umulig å lade om en 
Colt fra en galopperende hest, etter 
6 skudd kunne Colten bare brukes 
som slegge. Fra en galopperende 
hest tok det 26 sekunder å lade 
6 patroner i en Schofield. Hadde 
det 7. kavaleriet vært utstyrt med 
S&W revolver i sted for Colt ved 

indianerslaget Little Big Horn hvor 
general Custers soldater ble slaktet, 
kunne utfallet vært annerledes. 
S&W revolveren hadde færre deler 
enn Colt, den var bedre bygget og 
hadde mindre reklamasjoner. 

Hvorfor var det da ikke S&W 
Schofield revolveren som vant the 
Wild West men derimot Colt 1873? 
Årsaken var Daniel B. Wesson’s 
fanatiske motvilje mot Samuel 
Colt; det vil si han tålte ikke navnet 
Colt. Egenrådig bestemte han å 
levere revolveren i caliber .45 S&W; 
og ikke i .45 Colt som kavaleriet 
helst ønsket. S&W-patronen hadde 
kortest hylse og gikk i begge våpen, 
men ikke omvendt. Så det oppsto 
logistikkproblemer etter hvert. Et 
indianer fort kunne få tilsendt .45 
Colt-patroner ved en feiltagelse, 
hvor soldatene var oppsatt med 
S&W revolver. Kavaleriet tok 
etter hvert bort S&Wrevolveren 
til fordel til Colt, fordi begge 
kalibre gikk i den. Gjerrigknarken 
Daniel B. Wesson betalte for øvrig 
svært motvillig Oberst George 

W. Schofield royalty på $1 ved 
salg av revolvere, noe som var en 
mental belastning over tid. Han 
tok det svært tungt at kavaleriet 
faset ut revolveren. Hans mentale 
tilstand ble ikke bedre av at han 
kone døde i 1882 etter bare 6 
måneders ekteskap. Om morgenen 
den 17. desember 1882 tok oberst 
George W. Schofield livet sitt med 
revolveren han var så stolt av.

I alt produserte Smith&Wesson 
fabrikken 8969 Schofield revolvere; 
militære og kommersielle, til 
sammen. Produksjonen ble 
stoppet i 1879. Min Smith&Wesson 
.45 S&W Schofield er en ekte 
Smith&Wesson-revolver, selv 
om det tok 120 år å ta opp 
produksjonen igjen. Dette i 
motsetning til italienske spaghetti-
varianter. Min revolver går rett 
på med Hensley&Gibbs # 68 200 
gn Pb SWC sizet .451 med 4.5 gn 
N 310 krutt. Det brukes Starline 
hylser og avstanden er 25m.
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VINTERSERIEN PISTOL 2018/2019: 

HAFRSFJORD PK PÅ TOPP

Da er sommersesongen snart godt i gang, og det kan synes traurig å vende blikket bakover til sist vinter, 
men her er en oppsummering av resultatene fra vinterserien i pistol 2018/2019.

Resultatmessig fikk vi en geografisk samling på «pallen»; Skytterne fra Hafrsfjord PK vant foran Sandnes 
PK, og med Sola PK på tredje. Gratulerer, og diplomer er/kommer behørig utstedt fra forbundskontoret!

Hele 42 lag fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør deltok gjennom serien.

I 10-årsjubileumssesongen 2017/18 for Vinterserien ble det gitt pengepremier på tilsammen kr 10.000 (4-3-
2-1) for de tre på pallen, pluss et vilkårlig trukket deltakerlag. Dette blir videreført for denne og kommende 
sesonger. Denne gangen ble det Frosta SSL som ble trukket ut.

Lurer du på hvor ditt lag havnet?  Se under www.skyting.no, pistoldelen, der finner du egen fane for serien 
(også med historiske resultater). Der kan man under seriens gang også holde seg orientert.  Her finner man 
også reglementet, og stikkord fra dette er gjengitt under.

Neste sesongDe to første rundene blir alltid avholdt i uke 42 og 46, og de tre siste går til vinter i ukene 3-7-11.  
Husk nå at uka starter på mandag og avsluttes på søndag (…om noen var  i tvil).  Alle approberte stevner i 
hurtig finpistol (kode 7f) teller med.

Alle lag med minst 4 skyttere i samme stevne er automatisk med i Vinterserien, og de fire beste resultatene 
teller i lagserien.  Lagene kan delta i flere stevner samme uke, og da teller det beste stevnet.  MEN; Husk at 
dette er minst like mye et rekrutterings- og sosialt tiltak.

Takk for innsatsen, og vi satser på å se femtitalls lag i neste sesong!

Vårlig hilsen fra Hugo Haug, Vinterserie-oppmann for BIK/NSF.

https://www.skyting.no/pistol/vinterserie-hurtigpistol/



