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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:

 - Simon Kolstad Claussen ble den store EM-kongen med seks gull da 
norske rifleskyttere gjennomførte tidenes beste europamesterskap i Italia 
i september. Les mer på side 8.

 - “Oktober Luftfest” er noe som gir assosiasjoner til den ellers så kjente 
ølfestivalen Oktoberfest som foregår i München hver høst. Men hos 
Ørland Pistolklubb var det luftvåpnene som stod i fokus under festen. 
Altså en noe mer edruelig variant enn den tyske festen som inspirerte 
navnet til deres skytterstevne. Les mer på side 10.

 - I fem år har junior- og ungdomsskyttere valfartet fra hele landet for 
for å delta på Kisen MSLs årlige ungdomsstevne Alfa&Omega i deres 
skytterhall Alfhallen på Kløfta. Kisen MSL satser på å holde stevnet 
gående også i årene fremover. Les mer på side 14.

 - NM Rifle 50m/300m ble arrangert av Elverum Rifleklubb (med 
gode hjelpere) 6.- 8.september 2019. Bortimot 40 nye individuelle 
norgesmestre ble kåret samt noen vinnere av en uoffisiell, spennende 
øvelse. Les mer på side 20.

 - Espen Birketvedt, driveren av Pedersens Vaabenlager i Kristiansand, 
har fått produsert pistolen “STP Thor” etter egne spesifikasjoner. Les vår 
anmeldelser Hans Olav Bjelvin sitt inntrykk av pistolen på side 28.

 - Kuleprodusent Willy Klette kommer med anbefalinger til skyttere som 
ønsker å støpe sine egne blyprojektiler i “Ladehjørnet” på side 36 . 

Vi ønsker deg riktig god lesning!

www.skyting.no
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HØST  
– OG EN GOD SESONG Å SE TILBAKE PÅ

PRESIDENTEN 
HAR ORDET

Skytterlandslaget oppnår fantastiske resultater. 
Skyttere, trenere, støtteapparat, lokale klubber 
og familie gjør formidabel innsats som gir re-
sultater. Et imponerende EM som beste nasjon 
innen senior pistol og rifle (25M/50M/300M) og 
fire kvoteplasser til Paralympisk vunnet under 
VM i skyting for funksjonshemmede. Jeg er 
utrolig stolt av dere alle!

I forrige utgave av Skytternytt skrev vi om aktiviteter 
som dere alle burde notere dere. Skytterkonferansen 
er blitt Skyttermessen 2020 med en konferansedel. 
Den arrangeres 31. januar til 2. februar (som er en 
uke senere enn vi skrev sist).

Skyttermessen 2020 arrangeres i Messehallen til 
Clarion Airport Hotel og konferansedelen på Comfort 
Runway Hotell. Se hjemmesiden www.skyttermessen.
no for mer info.

Hvorfor Skyttermesse? Både fagkonferansene og 
skytterkonferansene har hatt et (svært) begrenset an-
tall deltagere fra våre nærmere 35.000 medlemmer. 
Vi ønsker å engasjere flere, mange flere. Det er flere 
messer knyttet til jakt og fiske og friluftsliv, mens det 
er få store messer for skyttere. Dette ønsker vi å gjøre 
noe med! Alle kan komme på Skyttermessen og alle 
kan (så langt det er plass) delta på foredragene som 
utgjør konferansedelen. Arealet for utstillere startet 
på 300 kvadratmeter, vi er nå på nærmere 1000!

Vi ønsker innspill fra dere om hva dere ønsker å ha 
foredrag om og gjerne også hvem dere ønsker skal 
snakke om temaet. Ingen ønsker er «for små eller for 
store». Vi ser frem til mange innspill, send mail til 
skyttermessen@skyting.no 

NSF har fått tildelt EM 10M Luft i 2022. Videoen vi 
har laget er nå avspilt mer enn 6300 ganger. Det er 
lenge til mars 2022, men arbeidet har allerede startet. 
Det viktigste er å sikre økonomien og få avtaler på 
plass knyttet til arrangementssted, overnatting-
skapasitet og med en TV-produsent. En hovedkomite 
kommer på plass i løpet av november. Vi planlegger 
med over 20000 dugnadstimer før og under arrange-
mentet. Og vi planlegger et arrangement som alle 
våre medlemmer som ønsker det kan ta del i samtidig 
som lokal klubb får noe tilbake for innsatsen som 
dens medlemmer gjør.

NM-veka 2020 blir som tidligere annonsert NM i OL-
trap og skeet for vår del. Vi møtte en meget motivert 
gjeng fra Løten Sportsskyttere tidligere i oktober som 
ser frem til å løfte banen og engasjementet knyttet til 
disse øvelsene. TD er på plass, leder av juryen likeså 
og NRK vil ha befaring så snart som mulig.

Kretsledermøtet planlagt i september er blitt utsatt til 
slutten av november. Det vil ha to hoveddeler. Fredag 
ettermiddag/kveld er det skytterkretsene selv som har 
regien og hva de ønsker å snakke om og lære om på 
tvers av kretsene. Lørdag formiddag er det felles ses-
jon med forbundsstyret hvor skytterkretsene tar opp 
temaer de ønsker belyst, drøftet og/eller besluttet.

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

Håvard Larsen

President

http://www.skyttermessen.no
http://www.skyttermessen.no
mailto:skyttermessen%40skyting.no?subject=
https://www.facebook.com/skyting.no/videos/2460408964283933/
https://www.facebook.com/skyting.no/videos/2460408964283933/
mailto:mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=
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BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Når dette leses er vinteren kommet og vi 
kan se tilbake på en utendørssesong preget 
av mange gode prestasjoner. Nå er det 
innendørssesongen som har startet og det 
legges ned mange timer i trening i en rekke 
klubber rundt i landet frem mot neste års NM. 
En oppsummering av det som har skjedd siden 
sist følger under. Vi har forhåpentligvis fått med 
oss alt av NM og større arrangementer.

Greipstad Pistolklubb arrangerte Nordisk Mester-
skap i feltpistol 2019 21. september. Det ble et flott 
mesterskap med strålende vær, en krevende løype og 
livevisning av resultatene. Denne ordningen fikk god 
tilbakemelding fra mesterskapets deltakere og er noe 
vi håper andre også vil benytte seg av videre fremov-
er.

Britt Elena Wollan og Reidun Ann Støle tok hen-
holdsvis gull- og sølvmedalje i klassen senior kvin-
ner. Dette gav også norsk laggull i denne klassen. 
Blant juniorene var Eirik Myrhaug beste nordmann 
og tok bronsemedalje. I veteranklassen tok norske 
Arild Brattrud sølvmedalje, like etterfulgt av Hjalmar 
Joleik på bronse, og ledet dermed Norge til laggull.

Samme helgen arrangerte Brunlanes S.S. NM FITASC 
Sporting. Et arrangement de sporty nok tok på seg 
oppgaven om å arrangere på kort tid. De fikset dette 
kun på et par måneder!

De hadde gjort en kjempejobb, det var en utfordrende 
løype deltakerne fikk bryne seg på!

De sørget for mange fine premier og Norgesmesteren 
fikk en spesiallaget caps. Det at jakten var godt i gang 
for mange hindret ikke en ivrig skytter som først tok 
morgenøkten i skogen (og felte en hjort) før det var på 
tide å ta turen til banen og dagens skyting. Det måtte 
omskyting til for å kåre årets mestere, i menn, junior, 
dame og veteran-klassen, så her var det mange gode 
skyttere og resultater.

NM 50m/300m ble arrangert av Elverum Rifleklubb 
6.- 8.september 2019. Elverum Rifleklubb har gjen-
nomført mesterskapet på en utmerket måte. Dette var 
20. gang klubben arrangerer Norgesmesterskapet. 
Værguder og tekniske problemer var utfordrende 
denne gangen, noe som førte til en del forsinkelser, 
med dertil utfordrende lysforhold litt ut på kvelden. 
Likevel alt i alt et flott Norgesmesterskap. Bortimot 
40 nye individuelle norgesmestere ble kåret. Ar-
rangøren gjorde en formidabel innsats og gjennom-
førte arrangementet på en utmerket måte. Når også 
skytterne selv bidro med flere norske rekorder og 
resultater helt i verdenstoppen gir vel konklusjonen 
seg selv: Årets NM ble et flott arrangement. I den 
aller yngste klassen (U16) viste jentene seg å være 
sterkest. Aurora Beate Myrset fra Elverum vant både 
40 skudd liggende på 50m og 3 x 20 skudd på 300m, 
mens Martine Sve, Kisen MSL, vant 3 x 20 skudd på 
50m. Her har gutta noe å strekke seg etter. Den siste 
øvelsen i ungdomsklassen, 40 skudd liggende 300m, 
ble vunnet av Robin Nymoen fra Elverum.

SH-skytterne var også godt representert under 
mesterskapet - fullt lag under innledende skytinger.

Jørn Dalen, sikret seg en forholdsvis klar seier i SH1. 
Familien Sørlie-Rogne tok seg av de 2 første plassene 
i SH-2. Mor Heidi vant foran sønnen Martin.

Mix team liggende på 50m var en uoffisiell øvelse da 
den er helt ny i skyttersammenheng. Denne øvelsen 
er nok kommet for å bli. Fantastisk spennende og 
følge med. I følge kommentarer fra enkelte skyttere 
var spenningen høy nok også for dem som gjennom-
førte skytingen. Tiden er knapp, og om værforholdene 
slår seg vrang, kan denne øvelsen være forholdsvis ut-
fordrende. De første mestrene (uoffisielle) ble Karina 
Stette og Benjamin Tingsrud Karlsen fra Kisen MSL. 
De “knuste” de mer garvede skytterne, Jenny Stene 
og Simon Kolstad Claussen, med noen få tideler i en 
særdeles spennende finale.
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Asta S. Kvalbein

Leder Breddeidrettskomiteen 

Landskamp Bane Pistol 2019 ble arrangert av Hauge-
sund Pistolklubb i deres flotte anlegg, Kuleisen. 30. 
august – 1. september. Det var som alltid gode og 
spennende matcher hver eneste dag, svenskene var 
noen hakk bedre enn oss norske totalt sett, så her må 
det trenes mer. Runar Magnussen tok sølv i Silhuett 
og Morten Nygård Bergheim tok bronsen. Morten 
Nygård Bergheim tok også sølv i Luftpistol. Vilde 
Sunde tok Gull i Sportspistol etter en særdeles spen-
nende omskyting. På Luft mix tok Kjell Jomar Heltne 
og Vilde Sunde Bronse. Haugesund Pistolklubb var 
gode arrangører, de tok utfordringene som kom 
og løste dem på en god måte. Som Lars Palmgren, 
Lederen for den svenske troppen sa; Den beste 
landskampen han har vært med på! 

NM 50m løpende villsvin ble vel gjennomført av 
Oslo sportskyttere 17. - 18. august. Det ble kåret 
Norgesmestere i to øvelser: Mix og Normal. Even 
Nordsveen, Øivind Selnes, Emilie Sørlie, Anneline 
Tangen og Tor Egil Mauseth ble mestre - gratulerer!

Landskampen Nordisk Trap 2019 ble arrangert i Aal-
borg 9.-10-august. Gratulerer Norge med seieren nok 

en gang, pokalen ble med hjem igjen! Norge vant med 
67 treff mer enn Sverige  og landet på totalt 3359! Vi 
tok mange medaljer individuelt også, alt i alt en velly-
kket landskamp for Norge nok en gang!  

Konklusjonen på årets NM’er og utendørssesong må 
da bli: Godt jobbet av både arrangører og deltagere 
og lykke til med innendørssesongen og treningen for 
neste års NMer!

Apropos det: Vi mangler fortsatt arrangører til NM’er 
i 2020 i NM Compak Sporting, NM FITASC Compak 
Sporting og NM Bane Pistol.

Kunne din klubb tenke seg å arrangere? Ta kontakt 
med Breddeidrettskomiteen på e-post:
bik@skyteidrett.no

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

mailto:bik%40skyteidrett.no?subject=
http://www.holstadvapen.no/
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Denne gangen kan ikke innlegget i Skytternytt 
begynne med noe annet enn å berømme de 
utrolige prestasjonene utøverne våre har gitt 
oss siden sist. 

Vi har opplevd en fantastisk høst gjennom flere 
konkurranser og mesterskap, med både nye 
kvoteplasser til OL og PL, verdensrekorder individuelt 
og i lag, finaleplasser, samt mesterskapsmedaljer og 
mesterskapstitler til norske utøvere. Prestasjonene av 
våre utøverne blir lagt merke til i Europa og verden, 
og i tillegg blir det gode humøret i utøvergruppa 
særlig kommentert av de andre nasjonene. 
Toppidrettskomitéen ønsker å gratulere alle utøvere, 
trenere og øvrig støtteapparat med fantastiske 
prestasjoner den siste tiden. Det er morsomt å se at 
det harde arbeidet som legges ned over lang tid gir 
resultater.

Det har også vært gode prestasjoner i de mange 
Norgesmesterskapene som er gjennomført i løpet av 
sommeren og høsten. Basert på årets norgesmestere 
er også årets Kongepokaler tildelt. I henhold til fast 
rullering skulle pokalene deles ut innen lerdue i 
2019, og NM i både OL-trap og skeet ble arrangert 
i august på henholdsvis Grasåsen og i Sandefjord. 
Kongepokalen for menn er tildelt Tore Brovold 
fra Østlandske S.S. for hans resultat i OL-trap på 
120 treff innledende og 44 treff i finalen. Tore har 
som gammel skeet-mester vunnet Kongepokalen 
to ganger tidligere, men dette er første gang han 
vinner den innen OL-trap. For kvinner var det ikke et 
tilstrekkelig antall deltagere innen lerdue til å oppfylle 
NIFs krav om kvantitet (15). Norgesmestere blant 
samtlige grener kunne derfor vinne Kongepokalen 
innenfor relevante øvelser. Vinner var imidlertid 
soleklar. Jenny Stene skjøt ny norgesrekord under 
både innledende skyting og i finalen i NM helmatch 
i september, og innledende resultat var også hele tre 
poeng over hennes egen gjeldende verdensrekord. 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

Jenny Stene fra Kisen MSL er derfor tildelt 
Kongepokalen for kvinner 2019. Det ble med andre 
ord to verdige vinnere av årets Kongepokaler – 
gratulerer!

Ellers har NSF ved Toppidrettskomitéen 
sendt høringssvar til ESC (European Shooting 
Confederation) sin 300-meterskomité rundt 
fremtiden til 300m-øvelsen 3x40 ved utgangen 
av august. Gjennom skyting.no ønsket vi innspill 
fra 300m-miljøet i Norge, og vi mottok totalt 
tre høringssvar fra lag/krets innenfor fristen. 
Tilbakemeldingene fra miljøet var unisone, og NSFs 
høringssvar ble derfor i tråd med disse; en endring av 
øvelsen 3x40 til 3x20 med tidsbegrensninger støttes 
da dette vil være kostnadsbesparende for utøverne, og 
redusere tidsbruk noe som vil kunne oppleves positivt 
for publikum, senke terskelen for rekruttering, samt 
sikre mer jevne værforhold for utøverne.

Vi er nå i starten av november, og samtidig som 
vi skal fullføre 2019-sesongen og evaluere den, 
planlegges også 2020-sesongen hvor OL og PL blir 
det største høydepunktet. I skrivende stund har vi fem 
kvoteplasser til OL og fire til PL. Vi vet imidlertid at 
dette også vil medføre tøffe uttak som vil bli krevende 
for alle involverte; utøverne, trenere, sportssjef og 
annet støtteapparat. Generelle uttakskriterier 2020 er 
publisert på www.skytterlandslaget.no, og spesifikke 
uttakskriterier vil publiseres fortløpende.

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 

mailto:www.skytterlandslaget.no?subject=
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Om trykksylindere for luftvåpen.

Med bakgrunn i bestemmelsene i Norsk Lov har NSF 
fjernet unntaksbestemmelsen for trykksylindere. 
Det skaper en hel del uro hos enkelte, men NSF kan 
ikke dispensere fra loven. NSF kan heller ikke lage 
overgangsbestemmelser for noe som ikke er tillatt. 
Det som er helt sikkert, er at fabrikanten skal merke 
trykksylindere i henhold til det regelverket sylinderen 
er produsert. Her har vi da også en «skal»-bestem-
melse som medfører at sylindere uten merking ikke er 
godkjent til bruk. Vi må være oppmerksom på at 200 
Bar er et voldsomt trykk og en full trykksylinder er å 
regne som en liten håndgranat. Det har skjedd uhell, 
og det vil skje igjen, så vi skal være forsiktig med å 
bruke sylindere på feil måte. Jeg har sett sylindere 
som har revnet, ikke mange, men det gir inntrykk å 
se kreftene som er i sving. Det siste året har jeg også 
hørt om et par tilfeller hvor gjengene på sylinderen 
har gitt etter ved fylling og hvor da sylinderen har 
blåst ut fra fylle koblingen. Muligens ikke smart å 
bøye seg ned for å se at nålen på indikatoren flytter 
seg.
 En liten sak som ikke har med alder på syl-
inder å gjøre, men som kan si litt om sikkerhet ved 
bruk: Vi har i egen klubb hatt ett tilfelle hvor ventilen 
på fylleflasken ble åpnet og så ble sylinderen skrudd 
ut, uten at ventilen ble stengt igjen. Dumt, men alle 
muligheter skal vurderes og har alle fått nødvendig 
opplæring i bruk av utstyret. I dette tilfellet gikk det 
bra, men det var bare tilfeldig at ingen sto i veien for 
sylinderen når den forsvant over oppholdsrommet i 
til dels meget høy hastighet.
 Så tilbake til bestemmelsene om levetid på 
trykksylindere. De fleste jeg snakker med er fullt klar 
over bestemmelsene for dykkerflasker osv. som er i 
bruk. De skal trykktestes etter fem år. Problemet mitt 
er når de samme personene bortforklarer behovet for 
test av flasken eller sylinderen som vi bruker på våre 
luftvåpen. Det er samme trykk og samme påkjen-
ninger på flasken.
 De fleste trykksylindere jeg har sett har en 
produksjonsdato og 10 års brukstid. Det vil si at fab-
rikanten garanterer sylinderen i 10 år, under forut-

SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ
setting av at den ikke har synlig skade eller slitasje. 
Sylindere i dag er vanligvis produsert i aluminium og 
fabrikantene sier greit at etter utløpsdato skal sylin-
deren destrueres. Destrueres betyr at den ikke skal 
brukes mer og vi må da kjøpe en ny. Enkelt og greit. 
Aluminiumssylindere kan ikke trykktestes for videre 
bruk i følge fabrikantene. En fabrikant nevner at de 
har levert sylindere av stål som kunne trykktestes 
etter 10 år for så å brukes i en periode til før destruer-
ing. Fabrikanten følger så opp med informasjon om at 
det er mer en 20 år siden de sluttet med stål, så de er 
ikke lenger i omløp. Forhåpentligvis. En ny sylinder 
koster tilsvarende en eske eller to med ammunisjon 
i året, så det burde være overkommelig som driftsut-
gift.
 Hvordan skal vi så forholde oss til dette i 
hverdagen? Her må den enkelte våpeneier ta det 
ansvaret som medfølger bruk av trykksylindere som 
er utgått på dato. Klubbvåpen brukes ofte til nyb-
egynnere og ungdom. Dette er en gruppe som ikke 
har forutsetting for å kunne vurdere dette på egen 
hånd. De bruker det de får utlevert fra klubben helt 
ukritisk. Hva med eventuelle forsikringskrav? Det 
blir vel sannsynligvis klubbformann som må svare på 
dette. Importørene av luftvåpen vil nok merke et visst 
press for levering av sylindere, men jeg regner med at 
det vil komme i orden i løpet av kort tid.
 Hva så med ISSF sitt regelverk? Det sier i 
6.2.4.2 «Det er skytterens ansvar at luft eller CO2-syl-
indere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kon-
trolleres av utstyrskontrollen.»
 Det blir en umulig oppgave hvis alle skal gå 
rundt og være kontrollør. Det er derfor baneinstruk-
sen som vil være styrende for sikkerheten på banen. 
På de fleste baner vil det være krav om en HMS-plan 
for sikkerhet. Det vil derfor være opp til den enkelte 
klubb hvordan de vil gjennomføre opplæring i sikker-
het for brukere av banen. En slik plan skal inneholde 
prosedyrer for hvordan fylling av luft i sylindere og 
kontroll av trykkluftanlegg utføres. Det vil si at klub-
bene må ta et standpunkt til hvordan de vil praktisere 

bestemmelsene på eget område.

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité
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EM-KONGE I
TIDENES NORSKE EM 

Simon Kolstad Claussen ble den store EM-kongen med seks gull da norske rifleskyttere gjennom-
førte tidenes beste europamesterskap i Italia i september. På EMs siste dag vant han 300 meter 
helmatch i Tolmezzo og sikret Norges tolvte medalje som avslutning.

– Selv om det ble gull i både 
Mixed Team og lagkonkurransene 
på 50-metersbanen i Bologna, så 
var jeg litt irritert over å bare bli 
nummer fire i helmatchfinalen. 
Medalje i denne OL-øvelsen var 
det store målet. Så på bussen opp 
til 300 meter i Tolmezzo lørdag 
kveld så bestemte jeg meg for å 
renske bordet der oppe. Og det 
gikk vel ganske bra, sa Simon 
Kolstad Claussen etter å ha 
vunnet sin åttende EM-medalje 

på ti dager. Aldri har en norsk 
skytter vært mer dominerende 
i noe internasjonalt mesterskap 
gjennom historien.

Sju gull, ett sølv og fire bronse 
ble Norges fasit på riflesiden i 
EM. Før årets mesterskap hadde 
norske rifleskyttere aldri vunnet 
mer enn tre gull i ett EM, og siste 
EM-gull kom tilbake i 2011. Nå er 
plutselig Norge blitt Europas beste 
nasjon og dominerende både på 

50 og 300 meter.

Kolstad Claussen var involvert 
i seks av gullene, to vant han 
individuelt og de fire andre i 
mixed team og lagkonkurranser. 
I tillegg tar han også med seg to 
bronsemedaljer tilbake på flyet 
til Norge fredag formiddag. Og 
ikke minst tre verdensrekorder i 
lagkonkurranser. I alt satte norske 
skyttere seks verdensrekorder 
under dette EM, som hadde 

Rifleskytter Simon Kolstad Claussen 
viser frem medaljefangsten fra 
mesterskapet.

https://www.skyting.no/2019/09/17/em-gull-til-norge/
https://www.skyting.no/2019/09/20/em-gull-og-verdensrekord-i-italia/
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høyere vinnerresultater enn 
noengang i stort sett alle 
rifleøvelser.

– Jeg dro med stor selvtillit etter 
fjerdeplassen i World Cup i Rio et 
par uker før og fire NM-gull rett 
før avreise. Men det er klart at 
selv ikke jeg drømte om det som 
har skjedd nå. Jeg er på et godt 
lag med mye folk som hjelper 
meg og støtter meg. Det ga meg 
trygghet på standplass og hele EM 
har derfor vært helt utrolig. Men 
jeg er sliten nå og det kom faktisk 
en tåre etter det siste EM-gullet. 
Jeg har jobbet så hardt i så mange 
år for dette, at det kjennes veldig 
godt og få prestert så bra når det 
virkelig gjelder, sa Simon Kolstad 
Claussen.

Først etter at han sikret kvoteplass 
til OL på 50 meter helmatch i Rio 
i slutten av august fikk Kolstad 
Claussen klarsignal for å skyte 
også 300 meter i EM. Han har 
hatt full fokus på 50 meter i snart 
to år nå og har såvidt rørt andre 
våpen, selv om han mestrer å 
skyte mange andre øvelser på 
høyeste nivå.

– Simon elsker å treffe midt i, men 
har blitt flink til å styre all trening 
inn mot å bli verdens beste i OL-
øvelsen 50 meter helmatch. Det 
er han i ferd med å bli nå. Men 
når han trener så mye og så riktig 
som han har gjort, så er det ingen 
overraskelse at han dominerer 
også på 300 meter. Han lever i 
nuet, er nysgjerrig og lærevillig, og 
ikke minst har han en enorm vilje 
til å trene hardt og presse seg. Det 
han gjør i EM er helt fantastisk, 
men han har faktisk endel å gå 
på ennå, sier landslagstrener 
Espen Berg-Knutsen. Hjemme 
i Norge har skytterlegenden 

Harald Stenvaag fulgt EM foran 
datamaskina hver eneste dag og 
latt seg imponere voldsomt.

– I dag fikk jeg frysninger på 
ryggen av Simon, det er nesten 
ikke til å tro. Han er en helt 
spesiell utøver med stor evne til 
å være tilstede når han skyter og 
ser ut til å tåle mer enn de fleste. 
Akkurat nå er han kanskje verdens 
beste rifleskytter og jeg håper 
utviklingen hans bare fortsetter. 
Han har skjønt at han må trene 
mye og han gjør det, og ikke 
minst bruker han lite tid på ting 
som ikke går bra. Han bare ser 
framover til neste konkurranse og 
er oftest bare smilende og glad. En 
flott skytter, sier Harald Stenvaag.

Ni norske rifleskyttere ble 
medaljevinnere i EM. Fire 
kvinner og fem menn. To av 
utøverne, gullvinnerne Jeanette 
Hegg Duestad og Jon-Hermann 
Hegg, holder fortsatt junioralder. 
Norge vant medalje i alle typer 
øvelser gjennom mesterskapet. 

På liggende, helmatch og mixed 
team, både på 50 og 300 meter.

- Simons seks gull er enestående 
og Skytterlandslaget Rifles 
prestasjoner gjennom hele EM er 
meget imponerende. Særlig de to 
verdensrekordene og laggullene 
i OL-øvelsen 50 meter helmatch. 
Der fikk vi også to bronsemedaljer 
individuelt og det gir oss tro på at 
vi er skikkelig på vei til å kjempe 
om gode resultater også i OL-
sesongen. Et ungt og sultent lag 
som trives sammen og hjelper 
hverandre, og tillegg en god trener 
som skaper trygghet. Vi er fortsatt 
tålmodige i jakten på å bli best i 
verden, men det blir spennende å 
følge denne gjengen framover. Og 
den nye sesongen starter snart, så 
dette er nærmest en flying start 
på 2020, sier sportssjef Tor Idar 
Aune.

Se full oversikt over hvilke 
medaljer Norge tok under EM i 
Italia på skyting.no.

Jeanette Hegg Duestad og Simon Kolstad Claussen (midten) feiret med lagkompisene Katrine Lund, 
Jon-Herman Hegg (venstre) og Jenny Stene og Henrik Larsen (høyre) etter å ha tatt gullmedalje i 
øvelsen 50m Rifle Liggende Mixed Team under EM Pistol og Rifle 25m, 50m 300m i Italia 2019.

https://www.skyting.no/2019/08/30/simon-kolstad-claussen-sikret-norsk-kvoteplass/
https://www.skyting.no/2019/08/30/simon-kolstad-claussen-sikret-norsk-kvoteplass/
https://www.skyting.no/2019/08/30/simon-kolstad-claussen-sikret-norsk-kvoteplass/
https://www.skyting.no/2019/09/26/em-konge-i-tidenes-norske-em/
https://www.skyting.no/2019/09/26/em-konge-i-tidenes-norske-em/
https://www.skyting.no/2019/09/26/em-konge-i-tidenes-norske-em/
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STEMNINGSRAPPORT FRA

OKTOBER LUFTFEST

Oktober Luftfest er noe som gir assosiasjoner til den ellers så kjente ølfestivalen Oktoberfest som 
foregår i München hver høst. Men hos Ørland Pistolklubb var det luftvåpnene som stod i fokus un-
der festen. Altså en noe mer edruelig variant enn den festen som har ansporet til navnet på dette 
helgestevnet.

 // TEKST: Gunnar Olaussen FOTO: Thomas Dahl //

For å sikre seg at noen av landets 
beste skyttere tok seg bryderiet 
med å ta turen til Ørlandet for å 
skyte luftpistol en hel helg, var 
aktivitetsnivået lagt opp slik at det 
skulle skje noe det meste av tiden.

I tillegg til at en høyere 
startkontingent enn vanlig 

for distriktet bidro til at det 
kunne deles ut relativt rause 
pengepremier til de tre beste 
sammenlagt for henholdsvis 
senior og junior. Den beste 
i ungdomsklassene og 
veteranklassen fikk også sine 
premier.

Ørland Pistolklubb er ellers en 
klubb som har lang erfaring med 
å arrangere store stevner som går 
over flere dager. Mange husker 
nok spesielt NM i 2016 som 
omfattet tre ulike pistolgrener: 
Feltpistol, Spesialfelt og Pistol 
Bane. Et stevne som strakk seg 
over 14 sammenhengende dager, 

Seniorskytterne i gang med siste finale 
søndag ettermiddag.
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STEMNINGSRAPPORT FRA

OKTOBER LUFTFEST
med Finaleskyting i feltøvelsene 
midt i Brekstad sentrum om 
kvelden.

Oktober Luftfest er altså et 
tredagers luftstevne som Ørland 
Pistolklubb denne gang arrangerte 
for andre året på rad. I og med 
at de allerede har lagt opp en 
plan for Oktober Luftfest i 2020, 
ser dette ut til å bli en årevis 
tradisjon.

Og bra er det. For dette var 
virkelig en fin opplevelse for oss 
som liker å skyte med luftpistol. 
I og med at de fleste skytterne 
her var samlet over tre dager 
med en aldri så liten bankett på 
lørdagskvelden, fikk man til en 
fin festivalstemning ved å være 
samlet om en felles interesse over 
et lengre tidsrom.

Her ble skutt 10 m Luftpistol 
og Sprintluft alle tre dagene, 
med Luft Standard og Fallfigur 
som ekstra øvelser på lørdag. 
På slutten av dagen ble det så 
gjennomført en finale for Seniorer 
og Juniorer. Siden det ikke var 
nok Juniorer til stedet til å fylle 
en hel finalebane, fikk de beste 
ungdommene sin sjanse til å delta 
i finalen, selvsagt med samme 
muligheten til å stikke av med 
finalepremien på 500,- kr., som de 
litt eldre Juniorene.

Til slutt ble poengene fra 
alle 8 øvelsene lagt sammen 
som grunnlag for å kunne 
kåre festivalvinnere søndag 
ettermiddag. Det var selvsagt også 
ordinær rangering og premiering 
etter premietabellen for hver 
enkelt øvelse, slik at de som 
ikke hadde mulighet til å delta 

alle dager fikk sin kreditering. 
Men for å kunne kjempe om 
sammenlagtprisen, måtte man 
altså delta på samtlige 8 øvelser.

Så hva er det sterkeste inntrykket 
jeg sitter igjen med etter denne 
festivalen? Var det det at jeg 
faktisk klarte å sette ny personlig 
rekord på 40 skudd Luftpistol? 
Eller at jeg stakk av med premien 
som beste Veteran? Som denne 
gang egentlig var en premie for 
i herdig innsats, siden jeg var 
eneste veteran som gjennomførte 
alle 8 øvelser.

Nei, det som sitter best i 
minnet, er juniorfinalen søndag 
ettermiddag. Den er noe av det 
mest spennende jeg har sett på 
lenge. Disse ungdommene fikk 
her prøve seg for tredje gang i 
løpet av tre dager med å skyte 

Deltagerne som var igjen til premieutdelingen søndag ettermiddag.
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under litt ekstra press. En finale 
med kommando for hvert skudd, 
og begrenset tid. Og med et 
applauderende publikum bak seg 
som ytterligere fikk pulsen til å 
banke hardere. Det var tydelig 
at mange fikk litt problemer 
med å holde våpenet sitt like 
stødig som vanlig i det skuddet 
skulle gå av. Men framgangen 
var imponerende, og i denne 
siste finalen var det faktisk liten 
forskjell på resultatene i forhold 

til det mange av Seniorene klarte å 
prestere. Det ble mange innertiere 
over hele fjøla, og en U16 skytter 
klarte hele 50,3 poeng på sin 
andre 5 skudds serie.

Til slutt var det en ung dame fra 
Kristiansund som litt uventet 
stakk av med seieren med 
knappest mulig margin, mens 
publikum gjorde sitt beste for å 
skape et ekstra stort press på de to 
siste finalistene med sin taktfaste 

klapping.

Dette er nok den sterkeste 
prestasjon jeg har sett på lenge. 
Og jeg tror dette lover godt for 
norsk skytesport, at det finnes så 
mange og dyktige skyttere blant 
våre håpefulle, både blant jenter 
og gutter.

Unge skyttere i aksjon. Alderspranget blant deltagerne var fra 10 år til godt over 60. 
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https://wcbf.myshopify.com/
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FEM ÅR MED
ALFA&OMEGA

I fem år har junior- og ungdomsskyttere valfartet fra hele landet for for å delta på Kisen MSLs årlige 
ungdomsstevne Alfa&Omega i deres skytterhall Alfhallen på Kløfta. Kisen MSL satser på å holde 
stevnet gående også i årene fremover.

 // TEKST OG FOTO: Haakon Stensrud //

Over 120 barn og unge deltok 
denne gangen på årets stevne 
og når man snakker med både 
små og store deltakere på 
Alfa&Omega er det tydelig at det 
er den inkluderende og sosiale 
stemningen som trekker deltagere 
hvert år.

 - Vi gjør vårt beste for at 
Alfa&Omega skal være for alle, 
forteller leder av ungdomsutvalget 

til Kisen MSL, Per Olav Karlsen.

– Det som er positivt med dette 
stevnet er at vi får alt fokus på 
ungdom og juniorskyttere. Alle fra 
åpen rekrutt til junior får mulighet 
til å delta på et stevne der det er 
fokus på trivsel, samtidig som 
de unge utøverne får prøvd seg 
i ordentlige finalesituasjoner. 
Dette tenker jeg er viktig for 
rekruttering, forteller han.

Og arrangementet trekker 
deltagere. Utøvere fra hele landet 
har valfartet fra hele landet for å 
delta på stevnet.

– Det er veldig gøy å se at det 
kommer folk fra hele landet. Det 
har kommet hele 15 pistolskyttere 
helt fra Tromsø. Det synes vi er 
utrolig hyggelig, sier Karlsen.

Unge pistolskyttere i aksjon under 
Alfa&Omega 2019.
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ANDRE ÅRET MED PISTOLSKYT-
TERE

Alfa&Omega arrangeres for femte 
året på rad, men det er bare andre 
gang stevnet også er åpent for 
pistolskyttere.

– Dette er andre året stevnet 
også er åpent for pistolskyttere. 
Så for oss som rifleklubb er dette 
fremdeles litt nytt, men vi gjør 
vårt beste for at det skal være 
en god opplevelse for alle som 
kommer hit og vi er glad for at vi 
har flere påmeldte pistolskyttere i 
år enn i fjor, forklarer Karlsen.

ET STEVNE MED LAVE SKULDRE

I hallen kryr det av liv fra både 
store og små håpefulle, og selv 
om det er konkurranser er det 
stort sett en litt mer avslappet og 
trivelig atmosfære på banen.

– Jeg tror det som trekker til 
Alfa&Omega er at vi fokuserer 
kun på de unge. Under større 
stevner som NM kan det fort bli 
veldig seriøst og stort og kanskje 
også litt skummelt å delta for 
de yngre. Her er det litt lavere 
skuldre, og det er rom for å 
feile - som vi håper gjør det litt 
tryggere å kunne delta. Vi har 
også organisert det slik at de som 
deltar skal kunne få deltatt i så 
mange konkurranser som mulig, 
for å få erfaring og forhåpentligvis 
også skape mestringsfølelse og 
mersmak for sporten, forklarer 
Per Olav Karlsen.

Kisen MSL har også lagt opp til at 
forhandlere kan møte fremtidens 
skyttere i hallen.

– Vi legger opp til at 
utstyrsforhandlere er til stede. 
Vi som klubb tjener ikke noe 
særlig på dette rent økonomisk, 
men fordelen er at det blir en 

møteplass der utøverne får se 
hvor de kan anskaffe utstyr 
og forhandlerne møter nye og 
fremtidige utøvere.

FREMTIDENS TOPPIDRETTSUTØ-
VERE

Leder av Kisen MSL, Bergsvein 
Bårdstu, er selvfølgelig til stede 
på stevnet og styrer finalene 
med en stødig hånd. Han synes 
Alfa&Omega er et viktig stevne 
og er overbevist om at fremtidens 
toppidrettsskyttere er blant dem 
som deltar.

– Dette er et først og fremst et 
hyggelig stevne for store og små. 
Foreldre og besteforeldre er her og 
ungene koser seg, men samtidig 
er det helt sikkert fremtidige 
toppidrettsskyttere som deltar her 
i dag. Jeg er overbevist om at vi 
kommer til å se mange av de som 
deltar her i dag i årene fremover, 
forteller Bårdstu.

MANGE DUGNADSTIMER BAK

Kisen MSL legger ned mye arbeid 
for å få gjennomført Alfa&Omega. 
For Per Olav Karlsen er alt verdt 

det når han ser resultatene.

– Vi holder på hele året med 
dugnad og planlegging til dette 
stevnet. Vi har blant annet også 
medlemslotteri for å finansiere 
deltagerpremier og verdt år er 
det vel hele 20-30 stykker som 
er med på dugnaden. Alle gjør en 
fantastisk innsats for å få dette til. 
Det kan noen ganger være slitsomt 
å arrangere når det står på, men 
det er verdt det når man ser de 
unge har det gøy med sporten og 
at det gir dem glede. Det blir alltid 
god stemning når vi arrangerer 
dette stevnet, sier han.

Og både han og Bergsvein er 
enige:

– Vi satser på fem år til med 
Alfa&Omega!

Les mer om Alfa&Omega og se 
resulater fra årets stevne på Kisen 
MSL sine offisielle nettsider her.

Noen av de mange frivillige som har lagt ned utallige dugnadstimer for å gjøre Alfa&Omega til en 
realitet. Bak fra venstre: Per Olav Karlsen, Vera Tingsrud, Heidi Stene, Tove Røtterud, Bjørn-Terje 

Mellesdal, og Bergsvein Bårdstu. Foran fra venstre: Lasse Bjørnes, Jørn Idar engh, Stig Ove 
Alstad og Benjamin Tingsrud Karlsen. 

http://www.kisen.no/p/3498/team-kisen-ungdom
http://www.kisen.no/p/3498/team-kisen-ungdom
http://www.kisen.no/p/3498/team-kisen-ungdom
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NY SKYTEBANE ÅPNET

I TRONDHEIM

I slutten av august åpnet det nyetablerte laget Trondheim Sportsskyttere sin nye skytebane på Kat-
tem i Trondheim. Trondheim Sportsskyttere ble etablert før jul i 2018, og hadde på det tidspunktet 
ingen bane. Det ble raskt startet et arbeid for å finne potensielle lokaler, og rett før påske i år over-
tok klubben et tomt tilfluktsrom i et borettslag på Kattem i Trondheim.

Ved hjelp av enorm dugnadsånd, 
bidrag og velvilje av lagets 
medlemmer har laget fått i stand 
ny, flott innendørs 10m bane på 
kort tid, som åpnet denne uka.

Åpningen ble et vellykket 
arrangement, hvor rundt 
30 medlemmer, supportere 
og inviterte gjester deltok. 
Representanter fra styret i Åsheim 
Borettslaget som Trondheim 

Sportsskyttere leier lokalet av, 
var også til stede. Klubbens leder, 
Elin Leirvik, ønsket velkommen 
og fortalte litt om den innsatsen 
som er lagt inn fra svært mange 
av klubbens medlemmer og andre 
støttespillere siden klubben 
overtok lokalene rett før påske i 
år.

Medlem i klubben, Gunrid 
Kjellmark, er svært fornøyd med 

både banen og innsatsen som 
er lagt ned for å gjøre den til en 
realitet.

– Vi startet med blanke ark i et 
tomt tilfluktsrom, og ingen hadde 
vel helt turt å håpe at vi skulle få 
til en så flott bane på så kort tid. 
Det har vært lagt ned en enorm 
dugnadsinnsats, med rundt 1000 
timer, fra klubbens medlemmer 
og andre støttespillere. Videre har 

Pistolskyttere i aksjon på den nye 
skytebanen til nyetablerte Trondheim 
Sportsskyttere.
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mange, både i og utenfor klubben, 
bidratt økonomisk med gaver og 
private lån. Det har gjort at vi i 
dag står med en topp moderne 
luftbane, med 8 nye MegaLink-
skiver i lyse, trivelige lokaler, 
forteller Kjellmark.

Hun legger også til at lokalene 
også inneholder et lite kjøkken og 
toalett og at det fremdeles gjenstår 
litt arbeid med listverk og annet 
småtteri. Klubben jobber også 
med å få på plass en trappeheis 
for å kunne ta imot besøkende og 
skyttere med behov for dette på 
banen.

Les mer om Trondheim 
Sportsskyttere på deres offisielle 
hjemmesider her.

Planlegger din klubb å bygge 
skytebane eller utbedre 
eksisterende anlegg? Se vår 
anleggsside på skyting.no for tips 
og råd om byggdetaljer, økonomi 
og regelverk her.

Klubbens medlemmer, supportere og inviterte gjester deltok på åpningen av den nye banen.

Trondheim Sportsskytteres første Norgesmester, Roar Hembre, som tok 585 poeng i hurtig fin 
under årets bane NM i Rogaland, fikk æren av å klippe snora og formelt åpne banen.

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
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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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FULL MODULARITET
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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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NM RIFLE 50M/300M

I ELVERUM

NM Rifle 50m/300m ble arrangert av Elverum Rifleklubb (med gode hjelpere) 6.- 8.september 2019. 
Bortimot 40 nye individuelle norgesmestre er kåret samt noen vinnere av en uoffisiell, spennende 
øvelse. I tillegg kommer alle vinnere av lagskytingene. Arrangøren har gjort en formidabel innsats 
og gjennomført arrangementet på en utmerket måte.

 // TEKST: Geir Magne Rolland //

Skytterne selv har også bidratt 
til at årets NM ble et flott 
arrangement. Flere norske 
rekorder er satt, og vi har fått 
resultater helt i verdenstoppen.

Jenny Stene og Simon Kolstad 
Claussen viser at de tilhører den 
ypperste verdenseliten.
Jenny klinte til med formidable 
1188 på 3 x 40 skudd 50m 
på fredag (391-400-397). En 

fantastisk poengsum, 3 poeng 
over hennes egen verdensrekord. 
I finalen forbedret hun også 
norgesrekorden med 0,1 poeng. 
Det er bare å bøye seg i støvet 
(vi er vel ferdige med å bøye oss 
i hatten?) og gratulere på det 
hjerteligste.

I kvinneklassen fikk vi forøvrig 
ulike vinnere i alle øvelser. Jenny 
Stene er nevnt over som vinner 

av 3x40 skudd på 50m. Øvrige 
vinnere blant kvinner senior er 
Katrine Lund, Elverum på 60 
skudd liggende 50m, Jenny Vatne, 
Nordstrand sportsskyttere, 3 x 40 
skudd på 300m, og sist, men ikke 
minst, Guro Øie Bevre, Stordal 
PK, på 60 skudd liggende 300m.

Simon Kolstad Claussen, 
Kisen MSL, kan vel kalles NM-
kongen denne helgen. Hele fire 

Skyttere i aksjon under NM Rifle 
50m/300m i Elverum.
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individuelle gull (3 x 40 skudd 
på 50m og 300m, 60 ligg 50m og 
300m, kapret han i klasse menn 
senior.

Spesielt må nevnes 
vinnerresultatet etter finalen på 
3x40 skudd 50m, 464,9 poeng. 
Solid norsk rekord og resultat 
i den ypperste verdensklasse. I 
denne øvelsen fikk han forøvrig 
god kamp helt til slutt av 
sølvvinner Henrik Larsen (462,0 
poeng). Vinnerresultatet til Simon 
på 3 x 40 skudd 300m (1181) er 
også høyst respektabelt.

Den siste øvelsen blant seniorene, 
3 x 20 skudd standardgevær, ble 
vunnet av Ole Magnus Bakken, 
Stange sportsskyttere, med 587 
poeng.

Jeanette Hegg Duestad gjorde 
reint bord i klasse junior kvinner. 
Hun vant likegodt alle fire 
øvelsene. Det er kanskje ikke så 
rart all den tid hun allerede har 
etablert seg i verdenstoppen blant 
seniorkvinnene. De andre jentene 
har noe å strekke seg etter…

Apropos jenter, i den aller yngste 
klassen (U16) viste jentene seg 
å være sterkest. Aurora Beate 
Myrset fra Elverum vant både 40 
skudd liggende på 50m (409,3 
poeng og norsk bestenotering) og 
3x20 skudd på 300m (558 poeng 
og norsk bestenotering), mens 
Martine Sve, Kisen MSL, vant 
3x20 skudd på 50m med flotte 
571 poeng. Flotte prestasjoner av 
begge to, og her har gutta noe å 
strekke seg etter.

Rett skal være rett. Den siste 
øvelsen i ungdomsklassen ble 
vunnet av en gutt. Robin Nymoen 
fra Elverum var suveren på 40 

skudd liggende 300m og vant med 
flotte 395 poeng.

Verdt å merke seg at det var 
fire forskjellige vinnere blant 
juniorgutta, Vegard Nordhagen 
(Elverum 60 ligg 50m), 
Aleksander Teisrud (Kisen MSL, 
3 x 40 skudd med finale), Filip 
Saude (Numedal, 60 skudd 
liggende 300m) og John Hermann 
Hegg (Kisen msl, 3 x 20 skudd 
300m).

SH-skytterne var også godt 
representert under mesterskapet. 
Det er kjekt å se et fullt lag under 
innledende skytinger. 

Jørn Dalen, tidligere en meget god 
og habil liggendeskytter, sikret 
seg en forholdsvis klar seier i SH1. 
Familien Sørlie-Rogne tok seg av 
de 2 beste plassene i SH-2 eter 
finalen. Mor Heidi viste seg å være 
best og vant foran sønnen Martin. 

Vinnerresultatet til Heidi i finalen 
er norsk bestenotering. Tipper 
det var god stemning i den bilen 
hjemover.

Blant de eldste skytterne, finner vi 
noen gjengangere på seierspallen. 
Hanne Skarpodde vant hele 3 av 
4 mulige øvelser i klasse V 45, 3 x 
20 skudd 50m , 60 ligg på 50m og 
3 x 20 skudd på 300m. Den siste 
øvelsen, 40 skudd liggende på 
300m ble vunnet av hjemmehåpet 
Frank Nordhagen.
I neste veteranklasse, V 55, fikk 
vi 4 forskjellige vinnere. Harald 
Enger, Nøtterø, vant 60 skudd 
liggende på 50m, Geir Magne 
Rolland , Åsane ssl, vant 3 x 20 
skudd på 50m, Bjørn Olav Nyfløt 
vant 40 skudd liggende på 300m, 
mens Tor Nystuen , Nøtterø stakk 
av med seieren på 3 x 20 skudd på 
300m.

Harald Stenvaag, VBS, har mildt 
sagt vært en gjenganger på det 

Jenny Stene, Katrine Lund og Regine Nesheim på pallen under NM Rifle 50m/300m 2019.
Foto: Nordfjord Sportsskyttarlag.
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øverste trinnet under uttallige 
norgesmesterskap opp gjennom 
årene, både i dette og forrige 
årstusen. Intet unntak dette året 
heller. Han tok seg av begge 
matchene i klasse V 65, med 
henholdsvis 571 poeng på 50m 
og flotte 586 på 300m. Øvrige 
vinnere i denne klassen ble Johan 
Jannsen, Kisen MSL på 60 skudd 
liggende 50m og Willy Sverkmo, 
Levanger ssl, på 40 skudd 
liggende 300m.

Blant de aller eldste skytterne, 
viste Odd Kolsrud, Nordre Land 
sportsskyttere, at han er en 
hard nøtt å knekke. I likhet med 
Hanne Skarpodde vant han 3 av 4 
øvelser. Beste resultat fikk han på 
60 skudd liggende på 50m (611,0 
poeng og norsk bestenotering). 
I tillegg vant han begge 2 x 30 
skuddøvelsene med henholdsvis 
567 poeng (50m) og 557 poeng 
(300m). Eneste som tuktet Odd 
denne helgen var hjemmehåpet 
Tore Hartz på 40 skudd liggende 
på 300m. Garantert en populær 
seier.

Til slutt nevnes mix team 
liggende på 50m. I år var dette 
en uoffisiell øvelse da den er helt 

ny i skytesammenheng. Det var 
knyttet en god del spenning til 
denne øvelsen. Fantastisk mange 
lag hadde meldt seg på.

Som øvelsen indikerer er det en 
skytter fra hvert kjønn som deltar 
på laget. Her fikk vi se mor og 
sønn, ektefeller, søsken, veteran 
og junior på samme lag.

Innledningsvis skyter alle lagene 
en kvalifiseringsrunde hvor hver 
skytter skyter 20 skudd liggende 
på 10 minutter. Poengsummene 
slås sammen, og de 8 beste lagene 
(i dette tilfellet de 4 beste lagene 
fra hver bane - det ble skutt på 2 
forskjellige baner) kvalifiserte seg 
til kvartfinalen. Samme skyting 
gjentar seg i kvartfinalen, og her 
blir 4 lag eliminert.

Da står en igjen med 4 lag som 
skal kjempe om medaljene. I 
finaleomgangene skyter hver 
skytter 10 skudd på 5 minutter. 
Det dårligste laget etter første 
serie elimineres, mens de tre 
resterende lagene skyter ny 
10-skudd. På nytt elimineres et 
lag etter denne 10-skudden. Da 
gjenstår 2 lag som kjemper om 
mesterskapet. Disse to lagene 

skyter en ny 10-skudd på 5 
minutter for å kåre vinneren.
Denne øvelsen er nok kommet for 
å bli. Fantastisk spennende å følge 
med på. I følge kommentarer fra 
enkelte skyttere var spenningen 
høy nok også for dem som 
gjennomførte skytingen. Tiden er 
knapp, og om værforholdene slår 
seg vrang, kan denne øvelse være 
forholdsvis utfordrende.

De første (uoffisielle) mestrene 
ble Karina Stette og Benjamin 
Tingsrud Karlsen fra Kisen MSL. 
De “knuste” de mer garvede 
skytterne, Jenny Stene og Simon 
Kolstad Claussen, med noen få 
tideler i en særdeles spennende 
finale.

Elverum Rifleklubb har 
gjennomført mesterskapet på 
en utmerket måte. Dette var 
20. gang klubben arrangerer 
Norgesmesterskap, men det 
er nok like spennende hver 
gang. Værguder og tekniske 
problemer har vært utfordrende 
denne gangen, noe som førte til 
en del forsinkelser, med dertil 
utfordrende lysforhold litt ut på 
kvelden. Likevel alt i alt et flott 
norgesmesterskap.

Simon Kolstad Claussen, Jenny Stene, Benjamin Tingsrud Karlsen, Karina Stette, Tony Lincoln og May Elisabeth Lincoln etter finalen i den nye 
øvelsen mixed team liggende under NM Rifle 50m/300m 2019. Foto: Kisen MSL
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NETTVERKSSAMLING

FOR KVINNER

Over 30 NSF-skyttere fra hele landet var samlet på Gardermoen da NSF inviterte til nettverkssam-
ling for kvinner i oktober. På programmet stod inspirasjon, nettverksbygging, diskusjon, læring og 
erfaringsutveksling.

 // TEKST OG FOTO: Haakon Stensrud //

I følge Norges Idrettsforbunds 
(NIF) kjønnsbarometer fra 
2018 er kun 10,6% av NSFs 
medlemmer kvinner. Blant 
NIFs 55 særforbund er det 
kun forbundene for biljard og 
luftsport som har færre andel 
kvinnelige medlemmer enn 
NSF. I NSFs langtidsplan er 
det derfor satt som mål å øke 
andelen kvinnelige medlemmer 
og sette i gang tiltak som kan 

gjøre vår sport mer attraktiv for 
kvinner. Blant tiltakene er nettopp 
nettverkssamlinger som denne.

– Målet med nettverkssamlingen 
er å dele erfaringer og ikke minst 
bli kjent, som jo er det nettverk 
handler om, både på tvers av 
grener og landsdeler. I tillegg 
utveksler vi erfaringer og idéer for 
hvordan man jobbe for å utvikle 
antall kvinnelige deltagere, ledere 

og dommere i skytterforbundet, 
forteller idrettskonsulent i 
NSF, Helene Rønningen, som 
arrangerte samlingen.

30 DELTAGERE

Over 30 deltagere fra hele landet 
og fra alle NSFs fire grener deltok, 
og foruten gode diskusjoner og 
innspill ble det også arrangert 
foredrag for deltagerne.

NSFs idrettskonsulent Helene 
Rønningen (til venstre) og leder av 
toppidrettskomitéen Ingrid Stubsjøen 
under nettverkssamlingen. 

https://www.skyting.no/2018/06/12/norges-idrettsforbund-viste-frem-tall-pa-kjonnsbalanse-i-norske-saerforbund/
https://www.skyting.no/2018/06/12/norges-idrettsforbund-viste-frem-tall-pa-kjonnsbalanse-i-norske-saerforbund/
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2015/10/langtidsplan-2017-2019-2021.pdf
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– Blant annet kom Tormod 
Tvare, som har lang erfaring 
med nettverksbygging i idretten 
med mange gode tips og tidligere 
masterstudent Nora Sperre 
Vangsnes kom innom for å fortelle 
om sine funn i masteroppgaven 
“Kvinnelige ledere i norsk idrett”. 
Ellers var det veldig givende å 
få til gode diskusjoner mellom 
deltagerne. Her tok vi også opp 
noe mer ømfintlige temaer som 
trakassering. Dette er noe både 
kvinner og menn opplever, men 
som kvinner oftere opplever, 
dessverre, sier Rønningen.

GODE TILTAK

Pistolskytterne Marit Svartdal 
og Susann Freitag var blant 
deltagerne på samlingen og var 

begge enige om at det er et godt 
tiltak.

– Jeg synes dette var bra. Jeg 
er i utgangspunktet ikke for 
kjønnskvotering, jeg tenker det 
er best om man blir sett på som 
bare skytter og ikke nødvendigvis 
kvinnelig skytter. Det er allikevel 
veldig fint å ha en slik anledning 
som dette der man kan møte 
andre kvinner i forbundet, 
forteller de.

Andre mulige tiltak som ble 
diskutert var treningsgrupper 
på forskjellige nivå og egne kurs 
for kvinner, for eksempel kurs i 
vedlikehold og justering av våpen.

FREMTIDIGE SAMLINGER

Disse idéene vil bli fulgt opp, 
og idrettskonsulent Helene 
Rønningen ser for seg at 
forbundet arrangerer en slik 
nettverkssamling årlig.

– Vi satser på flere 
nettverkssamlinger i fremtiden, og 
gjerne en årlig samling. Om ikke 
vi nødvendigvis får økt tallet på 
10% kvinner i NSF, så håper jeg 
at dette tiltaket gjør at kvinnelige 
skyttere blir bedre kjent og får et 
nettverk innenfor sporten vår. Jeg 
tror mange drar herfra med nye og 
positive bekjentskaper og vi fikk 
en god liste med idéer, avslutter 
hun.

30 skyttere fra hele landet var samlet  på Gardermoen til nettverkssamling for kvinner.
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WORLD CUP I

RIO DE JANEIRO

I starten av september var det duket for den siste World Cupen for sesongen 2019. Denne fant sted 
i Brasils hovedstad, Rio de Janeiro.

 // TEKST: Oda Løvseth //

På startstreken sto et noe redusert 
norsk lag, spesielt på herresiden 
på rifle hvor to utøvere ble 
hjemme på grunn av sykdom. 
Jenny Stene, Katrine Lund og 
Jeanette Duestad sammen med 
Jon Hermann Hegg og Simon 
Kolstad Claussen utgjorde derfor 
rifletroppen denne gangen. Siv 
Marit Løvhaug og Aina Sandstøl 
utgjorde pistoltroppen. Men 
sykdom til tross, overraskelsene 

og gleden lot ikke vente på seg.  

KVOTEPLASS TIL TOKYO ET-
TER EKSTREM INNHENTING PÅ 
STÅENDE

Både Jon Hermann og Simon kom 
seg begge videre fra eliminasjonen 
til kvalifiseringen, hvor 
førstnevnte skjøt 1169 og endte på 
en 28. plass mens Simon klinket 
til med en fantastisk avslutning i 

stående med seriene 97-100-97-
98 og endte på en 6. plass med 
sine 1175 poeng. 

I finalen var Simon helt i toppen 
etter kne og ledet alene etter at to 
stillinger var ferdigskutt med en 
poengsum på 311,5 på 15 skudd 
knestående og 15 skudd liggende. 
På stående tetnet det seg til, men 
han holdt godt følge med topp 
3 etter sine første to serier på 

Skyttere i aksjon under ISSF World Cup
i Rio de Janeiro
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ståendeskytingen.

– Vi ble enige om å gå veldig 
offensivt ut, både teknisk og 
mentalt. Kline til, rett og slett, 
da jeg har hatt en tendens til å 
komme litt for mye på defensiven 
tidligere. Det lyktes jeg ekstremt 
bra med, spesielt i kne og 
liggende. Jeg var på hugget fra 
første stund og jobbet målrettet 
og hardt, forteller Simon om 
skytingen sin. 

Under de siste fem skuddene 
elimineres skytterne en etter 
en. Simon lå godt an til å få med 
seg både kvoteplass og sin første 
individuelle WC medalje før siste 
skuddet, men med en 7er mot en 
10er måtte han se seg slått av den 
unge Kineseren Zhang. 

– På enkeltskuddene på stående 
klarte jeg å holde meg til planen 
på de to første skuddene, før 
fokuset dessverre glapp. Men jeg 
er veldig fornøyd. Det sank ikke 
inn med en gang, men det kom 
seg etter hvert som flere utøvere 
og trenere fra store nasjoner kom 
bort og gratulerte både rett etterpå 
og påfølgende dag. Det er mange 
nasjoner som kjemper om en 
kvoteplass, og veldig mange har 
stor respekt for det arbeidet som 
ligger bak, legger Simon til. 

Les mer om Simon sine 
opplevelser under WC i Rio på 
hans personlige blogg her.

MYE NESTEN FOR RIFLEJENTENE

Under 10 meter skytingen var 
junioren Jeanette Duestad 
snaue 1,1 poeng unna enda en 
ny internasjonal finale, men 
en noe svakere nest siste serie 
sett ut ifra de resterende fem, 
satte en stopper for finaleplass 

denne gangen. Jenny Stene var 
heller ikke langt unna med sine 
626,7 poeng, som resulterte i en 
20.plass. Katrine ble nummer 42 
med 623,6. 

På helmatchen var det igjen 
duket for god skyting, men også 
stang ut da Jeanette skjøt seg 
til finalepoengsummen men 
dessverre var så lite som tre 
innertiere unna 8.plassen med 
sine 1172 poeng. Jenny og Katrine 
skjøt på det jevne med sine 1168 
og 1167.  

LYSGLIMT FRA PISTOLDAMENE

Pistoldamene våre innledet med 
25 meter pistol, hvor Siv Marit 
og Aina hadde henholdsvis 289 
og 277 på presisjonsdelen, og 
285 og 287 på hurtigdelen. Dette 
resulterte i 46. og 68.plass. 

På luftpistol hadde Siv Marit 566 
poeng, med en glimrende 100 
serie halvveis. Aina hadde 550 

poeng, og de endte dermed på 45. 
og 77.plass. 

AVSLUTTET MED MIXED TEAM 

Den siste World Cupen for året ble 
avsluttet med Mixed Team-skyting 
for rifle, hvor laget med Jeanette 
Duestad og Jon Hermann Hegg 
var best på en 13.plass, kun 1,6 
poeng fra å gå videre som ett av 
åtte lag til kampen om medaljene. 
Jenny Stene og Simon Kolstad 
Claussen, som utgjorde lag to, ble 
nummer 20. 

WORLD CUP-FINALE NESTE

World Cup-sirkuset er som nevnt 
ferdig for i år. Men World Cup 
finalen i Kina gjenstår enda. Etter 
skytingen i Rio ble det offentlig 
at Jenny Stene har kvalifisert seg 
til finalen på 10 meter luftrifle. 
Finalen vil finne sted i Putian 17.-
24.november i år. 

Jenny Stene og Simon Kolstad Claussen under World Cup i Rio de Janeiro.

mailto:https://simonclaussen.blogg.no/kvoteplass-til-sommer-ol-i-tokyo.html?subject=
mailto:https://simonclaussen.blogg.no/kvoteplass-til-sommer-ol-i-tokyo.html?subject=
mailto:https://simonclaussen.blogg.no/kvoteplass-til-sommer-ol-i-tokyo.html?subject=
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Pistolen jeg skal se på er en STP 
som står for Sport Target Pistol 
og produsert av Prommersberger 
som har tilhold i Tyskland. Bare 
det i seg selv er et kvalitetskrite-
rium, noe pistolen Thor oser av. 
Og nå har du sikkert skjønt at 
pistolen vi skal se nærmere på, 
er en STP Thor. Navnet bringer 
tankene hen på norrøn mytologi 
og tordenguden Tor, som red over 
himmelhvelvingen svingende på 
sin hammer Mjølner. Nå skal vi 

FELTPISTOL MED NORSKE ANER 
STP, SPS, STI, SVI hvem er hvem og hva er hva? Det har det ikke vært så lett å finne ut av. Hva lages 
i Europa og hva lages i USA. STI lages i USA, men ble også en periode, eller fremdeles også produ-
sert av et datterselskap eller et selvstendig selskap i Europa, eller nærmere bestemt Tyskland. Ting 
kompliseres når «alle» produserer CZ eller Colt-kloner. Da er det er ikke enkelt å holde rede på hva 
som er snørr og hva som er bart.

// AV HANS OLAV BJELVIN //

ikke fokusere så mye på Mjølner, 
som også er et fotballag fra Nar-
vik, bare for å ha det nevnt.

STP Thor er, om ikke en norsk 
designperle, så definitivt en pistol 
som er produsert etter norske 
spesifikasjoner. For ingen ringere 
enn Espen Birketvedt, driver-
en av Pedersens Vaabenlager i 
Kristiansand, har fått produsert 
denne pistolen etter egne spesi-
fikasjoner. Jeg vil også tro at hans 

årelange deltagelse innen dynam-
isk skyting har påvirket noen av 
ideene denne pistolkonstruksjo-
nen støtter seg på. Da jeg har be-
grensede kunnskaper om dynam-
isk skyting, vil min innfallsvinkel 
til STP Thor være feltskyting.

Gjennom forskning og testing, 
produserer STP og Karl Prom-
mersberger, ved hjelp av de beste 
produksjonsmidler som kan 
framskaffes, pistoler av høyeste 

STP THOR
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kvalitet. Etter at CNC-maskinene 
har gjort sitt, blir pistolene satt 
sammen og tilpasset for hånd av 
faglærte børsemakere.

STP Thor er et konkurransevåpen 
beregnet på felt- og dynamisk 
skyting. Løpet er et 6-tommers 
løp som er påmontert en løpsvekt 
i front. Denne har en konisk 
utfrest bakdel som ligger utenpå 
løpet. Denne passer inn i sleid-
en og låser løpet til en kompakt 
enhet for å sikre den aller beste 
presisjon. Løpskonstruksjonen 

har fått navnet Thor-barrel eller 
Thor-løp på norsk. Sleiden har 
gjennomgående utfresinger som 
gjør det mulig å se løpet. Dette 
ser ikke bare tøft ut, men gjør 
at løpet kjøler seg fortere ned. 
Serrateringen bak på sleiden er 
dyp med et litt rustikt preg. Det 
er smakfullt, men ikke minst gir 
den et solid grep under ladese-
kvensen. STP Thor har som sagt 6 
tommers løp. Her er det påmon-
tert korn av konkurransetype og 
baksiktet er et Aristocrat-sikte  
med mulighet for 3 forhåndsinn-

stilte skyteavstander. Den eneste 
bakdelen, hvis man skal kalle den 
det, er at man må drasse på ver-
ktøy hvis man skal benytte seg av 
muligheten. Når det er sagt, må 
det nevnes at pistolen er utstyrt 
med matchavtrekk med justerbar 
avtrekksstopp. Avtrekksvekta er 
pluss-minus 1400 gram. Grunnen 
til at jeg sier dette er, at jeg fore-
tok flere målinger med elektron-
isk avtrekksvekt. Den laveste vek-
ta var 1364 gram og den høyeste 
1488 gram. Så er spørsmålet hvor 
mye man skal legge vekt på dette. 

Her sees grepet med 
serratering. Man kan 
også se justerskruven for 
avtrekksstoppen.

Aristokrat-baksikte av 
fremragende kvalitet. Oppå 
sees de tre justerskruvene 
hvor man kan forhåndsinn-

stille skyteavstander.
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Hovedsaken er at pistolen veier 
inn i vektkontrollen. Avtrekket 
forøvrig synes jeg er aldeles prak-
tfullt. En knapp millimeters for-
vandring på trykkpunktet er ikke 
plagsom, men en signalformidler 
til hjernen som sier «fullt fok-
us på siktemidler og mål for nå 
kommer det en smell.» Ramma 
er av stål og brunert. Den har god 
og pent utført serratering foran 
og bak på skjeftet. Skjefteplatene 
er av kunststoff og utformet slik 
at de gir et godt grep om pisto-
len, som i tom tilstand veier 1401 
gram med magasinet i. Ramma er 

laget til et enkeltradig magasin, 
som gir et mindre grep, som 
lovprises av oss med litt mindre 
hender. Magasinet tar 9 skudd. 
Sleiden er blånert og pistolens 
overflater er førsteklasses uten et 
eneste maskineringsmerke. Det 
skulle da også bare mangle til 
en pris av 34.500 blanke kroner. 
Den generelle følelsen når man 
kjenner på pistolen, er at dette er 
et meget tight våpen, med sann-
synligvis utmerkede skyteegen-
skaper. Denne antakelsen skulle 
vise seg å stemme.

Pistolen har i mine øyne en 
fremragende balanse og med sin 
vekt på 1,4 kilo er den meget god 
å skyte med. Rekylen er myk og 
behagelig, i den grad man kan 
si dette om en 9 mm, og man 
kjenner at man skyter med en noe 
dyrere pistol. Kvalitetsfølelsen 
er ikke til å fornekte rett og slett. 
Rosinen i pølsa er imidlertid 
presisjonen. Ei samling på 35mm 
skutt med anlegg på 25 meter må 
kunne sies å være usedvanlig bra. 
Jeg kan ikke minnes om jeg noen 
gang tidligere har skutt en så tett 
gruppe med en 9 millimeter. En 

STP Thor og 35 mm-samlinga skutt med anlegg på 25 meter.
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Thor-pipa. Her ser man hvordan løpsvekta med det koniske partiet, går i inngrep med resten av sleiden og låser det 
hele til en kompakt enhet.

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

 Send meg brilleseddel på epost, eller som bilde med mobilen.
Jeg kommer med uforpliktende anbefaling.

Vi stiller med komplett synspøveutstyr på "Skyttermessen 2020" på Gardermoen i januar.

Følg oss påOptiker mnof Jan Brekke tlf. 916 38 941

Annonse:

48-serie stående en hånds på 15 
meter sier jeg meg óg fornøyd 
med. «Fluene» i 9’eren yter ikke 
denne pistolen rettferdighet, men 
må tilskrives skytteren. Grepet og 
skjefteplatene passer min hånd 
meget godt og siktemidlene er 
meget gode. Selv hadde jeg ønsket 
meg et fiberoptisk korn, men det 
er meg og alder og syn får stå som 
premissleverandør her. Dette er 

etter min bedømming en suveren 
feltpistol. Det eneste negative jeg 
kan finne og sette fingeren på, er 
prisen. 34.500 kroner kan synes 
å være i høyeste laget. På den 
andre siden kjøper jo mange biler 
til bort imot millionen og vel så 
det, så med dette i tankene vil det 
nok utvilsomt være et marked for 
denne pistolen også.

Satser man på feltskyting som sin 
idrett, og ønsker å ha et så godt 
verktøy som mulig, er STP Thor 
så absolutt et alternativ å ta i 
betraktning.

http://www.skytterbriller.no/
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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. 

1994 – 25 år siden, hva skjedde?

I mitt forrige tilbakeblikk fra 2009, det vil si for 10 år siden, var det beskrevet en del 
støy. Årboken for 1994, det vil si for 25 år siden, levner ikke mye tvil om at det var full 
fyr i ovnen da også. I NSF kan det se ut som om det tradisjonelt har kommet en del 
støy relatert til fordeling av verv, fordeling og bruk av penger og ikke minst, uttak til 
mesterskap. Eksemplene nå, etter å ha lest mange årbøker, er mange.

«Vi nordmenn er oppfostret til å 
være sinna på hverandre», sier 
Arve Opsahl i en kjent sketsj, hvor 
han spiller lyn forbannet på alt og 
alle, som har makt og posisjoner. 
Så ille var det nok ikke i gangene 
og i telefonrørene til NSF, men 
temperatur, det var det også på 
tinget. Det står å lese i årboka.

La oss se tilbake hva som skjedde i 
OL-året 1994: Vi starter med saker 
fra tinget, på vinteren etter at det 
hadde vært både granskning og 
oppvask på slutten av 1993:
Leder Olav Lund sier i sitt åpning-
sinnlegg til tinget: sitat:

«Den tingperioden vi nå har lagt 
bak oss har vært meget turbulent 
og full av dramatikk. Tillitskris-
er og konflikter har preget vårt 
arbeid og lagt beslag på store 
menneskelige og økonomiske 
ressurser som skulle vært brukt 
til andre formål. Saken har skapt 
unødvendig splid innen organis-
asjonen, noe som rammet både 
tillitsvalgte og ansatte. Selv om 
de åpne sårene er leget gjennom 

de avklaringer som foreligger, 
vil neppe tidens tann kunne klare 
å slette alle arrene». Sitat slutt. 
Sterke ord

Hva var grunnlaget for støyen? 
Lund sier: «Jeg kan ikke un-
ngå å nevne stridens kjerne, - 
avtalene omkring produksjonen 
av Skytternytt og påstander om 
økonomisk utroskap knyttet til 
vår tidligere generalsekretærs 
reisevirksomhet.» Høres unektelig 
ut som små saker, men knappes 
hestene, er alle slike saker viktige, 
for de det gjelder.

La oss se om det var noe mer 
trivelig som ble håndtert på tinget:

ORGANISERING

Etter påtrykk fra oven, står det, 
ble det utarbeidet og vedtatt en 
langstidsplan for NSF. En grov 
plan for de nærmeste 4 årene. 
Tanken var å begynne å «pro-
fesjonalisere organisasjonen» 
som det står skrevet. Det krevdes 
omstilling. For å håndtere omstill-

ingen, tok styret et raskt grep og 
endret administrasjonen. De fjer-
net stillingen generalsekretær, og 
opprettet i stedet en egen daglig 
administrativ leder, og en annen 
fikk jobben som «Faglig leder». 
Høres skummelt ut.

Daglig leder trakk seg etter 
prøvetiden og en ny person kom 
inn i rollen og fikk det meget om-
diskuterte medlemsbladet Skyt-
ternytt samtidig i fanget. Høres óg 
litt skummelt ut.
 
Videre fremgår det at fag-
komitéene fikk langt større ansvar 
for egen drift. For NSF fikk for 
aller første gang direkte midler 
fra Olympiatoppen kalt «Statoil 
Midler», til å satse på den spisse 
ende, nå kalt Toppidretten.

Styret sier i sin beretning at de 
var meget godt fornøyd med 
den faglige utviklingen av dom-
merkursene i alle grener og at 
dommerinstruktørkurset i januar 
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var en suksess. Forberedelser 
og gjennomføring av Nordisk 
mesterskap for juniorer hadde 
tatt voldsomt med kapasitet fra 
administrasjonen og styret. (Hørt 
det senere?), (Ansett personell i 
prosjektstillinger er påkrevd, det 
gjør alle andre særidretter).

Unni Nicolaisen ble som første 
kvinne valgt som en av visepres-
identene i ISSF, som den gangen 
het UIT.

HVA SIER FAGKOMITÉENE?

Året etter at militært VM var 
avviklet på nyoppussede Løven-
skioldbanen, mesterlig utført av 
Oberst Huse og hans menn fra In-
geniørmoen i Hønefoss, var 1994 
fokuset rettet mot et nytt OL.

Vi siterer: «Arbeidet framover 

mot Atlanta er siktet inn på noen 
få utøvere som har muligheter til 
topplasseringer internasjonalt, 
og dermed muligheter til å få 
kvoteplass til OL. Hver enkelt fag-
komite har utarbeidet prosjekter 
fram mot Atlanta, og disse er un-
der behandling og oppfølging fra 
Olympiatoppen. Det er lagt opp 
til et nært samarbeid mellom Dag 
Kaas og forbundets trenere i dette 
opplegget. Alle fire fagkomiteer 
har i sine opplegg ambisjoner om 
topplasseringer i Atlanta»

I 1994 har følgende utøvere hatt 
individuelle stipend fra Olympi-
atoppen: Harald Stenvaag, Nils 
Petter Håkedal. Harald Jensen, 
Tor Heiestad, Hanne Vataker, 
Pål Hembre, Petter Bratli, Paal 
Kråkenes og Geir Magne Rolland.

VERDENSMESTER I GROVPISTOL

1994 var året da det aller første 
VM med eliminasjon i de fleste 
øvelser ble arrangert, og med 
juniorer i samme mesterskap. Til 
sammen 3000 starter. Da snakker 
vi. På grovpistol ble det norsk 
verdensmester, og vi siterer gjerne 
hele kapitlet i årboken, fordi dette 
er historien da en av Norges aller 
fremste skyttere gjennom tidene 
ble verdensmester:

«Pål Hembre startet konkur-
ransen med en 9’ er, så kom en 
en 10’er, og enda en 9’ er slik at 
første serie endte med 48. Nierne 
i begynnelsen var liksom bare 
for å varme opp. Etter dette kom 

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

Annonse

https://www.thrane.no/en/
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Pål Hembre (til venstre) ble verdensmester i grovpistol i 1994. Her er han avbildet under EM i 
Zürich i 1995 med pistolskytteren Anders Svegård, som tok gull i fripistol under
Nordisk mesterskap for juniorer i 1994.

to serier med 4 tiere først, mens 
sisteskuddene i begge ble 9’ere. I 
fjerde serie kom endelig 50-serien 
og røde tall på resultattavla. Med 
til sammen 293 på presisjonen lå 
han på tredjeplass. I ledelsen var 
russeren Pyzhianov og tsjekkeren 
Jasansky, begge med 294. Spen-
ningen steg fram mot duellen, 
men den som virket mest uberørt 
var Pål selv.

Jasansky har aldri holdt i duellen 
etter å ha skutt god presisjon. 
Det var en av de sakkyndige 
vurderingene vi gjorde, selvsagt 
uten at Pål hørte det. Russeren 
var heller ikke spesielt god på 
duellen, bestemte vi. Det var tett 
nedover på lista, hele 17 
skyttere var over 290 på 
presisjonen. Pål åpnet med 
50 på første duellserie. 
Andre serie åpnet med 9, 
så en 8’ er, de to neste satt 
i tieren. Men, da skjedde det noe 
som var nummeret før hjertein-
farkt for oss som så på. Pål var 
kommet såpass ut av rytmen at 
han trodde serien var ferdig, og 
skulle til å ta ladegrep. I siste liten 
oppdaget han at det var ett skudd 
igjen, slengte opp pistolen og fikk 
avfyrt en nier. Men 646-serien 
gjorde at han raste nedover på 
lista.

Pål så seierspallen forsvinne, 
spenningsnivået sank fra kjem-
pehøyt til “bare” høyt. Men det 
var tross alt 4 serier igjen. Vi 
som stod og så på nektet å gi opp 
håpet. Tredjeserien satt heldig-
vis, 50 på den og Pål klatret litt 
oppover på lista igjen. 49 på neste 
og han hang med, og med 50 på 
femteserien var han oppe i teten.

Vi regnet og kalkulerte. 585 var 
beste resultat av de som hadde 
skutt ferdig tidligere, så i for-
hold til det holdt det med 48 på 

siste serie for å vinne. Vi fikk 
rett i at Jasansky ville sprekke. 
Han var ute av dansen for lenge 
siden. Men, Pyzhianov lå bare 
ett poeng bak. Å si at det var en 
nervøs stemning blant oss nor-
ske tilskuere er ikke åta hardt 
i. Vi klarte ikke å stå stille og 
samtidig beholde roen. Det var 
ulidelig spennende før siste serie. 
Heldigvis hadde Pål blikket vendt 
framover mot skivene. Hadde 
han snudd seg og sett oss, ville vel 
nervøsiteten ha smittet over. Vi 
tilskuere var nemlig mye bedre 
orientert om hva som skulle til 
enn det skytterne var. Siste serie 
begynte, 10 på første skudd, 
10 på andre, på det tredje, det 
fjerde også, og sannelig på det 
siste skuddet. Det resulterte i ett 
norsk brøl; Pål snudde seg. Han 
var ikke orientert om hvordan de 
andre skjøt, men skjønte snart på 
stemningen at han hadde vun-
net. En verdensmester skal være 
sliten, og her stod en mester som 

hadde tatt seg helt ut, både fysisk 
og mentalt. At han underveis 
hadde påført både trener og leder 
noe så nær hjerteinfarkt som man 
kan komme, spilte ingen rolle. 
At seiersseremonien med norske 
flagg og nasjonalsang var en op-
plevelse vi aldri glemmer, trenger 
vi vel ikke engang å nevne.»

På rifle var Fossmo, Røyseth og 
Stenvåg våre skyttere. Røyseth var 
nærmest medalje med en 4. plass 
på 3 x 20 individuelt og Norge 
nummerr 4 i samme øvelse, ellers 
ble alle utslått på ligg og på 3 x 40 
ble det tynt. Da bestemte Fossmo 
seg, dette må vi gjøre noe med. 
Tre år etter var han landslagssjef 
for Militærlandslaget. Nå 22 år 
etter, har han som leder og trener 
for norske sivile og militære skyt-
tere, vært med og tatt 30 VM-gull 
for Norge, men det er en annen 
historie.

Takk for denne gang!
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SKYTTERMESSEN 2020
CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT

COMFORT HOTEL RUNWAY
31. JANUAR – 2. FEBRUAR 2020 

LES MER PÅ:

Om messen:
Om konferansen:

NORGES SKYTTERFORBUND HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL

Skytterkonferansen foregår samtidig som Skyttermessen og 
vil bestå av en rekke ulike foredrag relatert til skyttersporten 
av kjente og interessante foredragsholdere. Én inngangsbil-
lett sikrer deg tilgang til begge arrangementene!

Konferansen vil ha flere titalls foredrag og seminarer åpne 
for alle med inngangsbillett. Våpenlovgivningen, bly og miljø, 
introduksjon av T96 (feltpistol) og Engelsk Sporting (lerdue) 
som nye øvelser, klubbutvikling, trenerseminar for klubbtre-
nere, dommerseminar, anleggsutvikling, og produktpresen-
tasjoner av leverandører og utstillere er noen av temaene.

Bli med på Skyttermiddag lørdag kveld for god mat, under-
holdning og skytterforbundets årlige prisutdeling. 

Få med deg både messen og konferansen

Spennende foredrag

Skyttermiddag

Den første norske skyttermessen!
Norges Skytterforbund er stolte av å kunne annonsere 
landets første og foreløpig eneste skyttermesse dedikert fullt 
og helt til sportsskyting! Skyttermessen er åpen for alle!

950 M2 MED UTSTILLINGSPLASS!
Vår messehall har over 950m2 med plass dedikert til utstill-
ere, som gjør at det er god plass til å vise frem konkurran-
sevåpen som rifler, pistoler, hagler og variert skytterutstyr- 
og tilbehør fra en rekke leverandører, butikker, distributører 
og organisasjoner. Her blir det mange gode tilbud!

Over 2000 besøkende!
Skyttermessen er åpen for alle og skal være et samling-
spunkt for alle skyttere. Vi håper at minst 2000 skytterentusi-
aster tar turen innom messen i løpet av helgen!

PRØV SKYTING MØT UTØVERE KONKURRANSER VÆR SOSIAL
Vi setter opp en skyte-
bane for 10m luft med 
6 elektroniske skiver 
fra Megalink der du kan 
prøve skyting.

Møt noen av verdens 
beste skyttere i messe-
hallen eller på den 
oppsatte skytebanen!

Bli med i konkurranser 
der du kan vinne spen-
nende premier med en 
samlet verdi på 100 000 
kr!

Møt andre skytterentusias-
ter fra hele landet, på tvers 
av grener og fra alle Norg-
es skytterorganisasjoner!

SKYTTERMESSEN.NO

http://www.skyttermessen.no


36

I ordbøker star det feilaktig 
prosjektil, men prosjekt finner en 
i f. eks. byggeprosjekt. Projektil 
er avledet av å projisere, å kaste 
ut, f. eks. å projisere et lysbilde 
på en skjerm, fra en overhead-
projektor. Men det er jo i tråd med 
at nordmenn sløvt sier og skriver 
noe, men mener noe annet.

Eksempelvis ber en om 3 kilo 
epler, som betyr 3*1000 epler= 3 
000 epler, mens en mener 3 kg= 
3* 1000 gram= 3000 gram eller 3 
kilogram med epler. På feltstevner 
har jeg opplevd å bli bedt om a fylle 
magasinet med seks kuler, i stedet 
for seks patroner. Jeg kan lage 
listen svært lang.

Som konsekvens vil jeg fremover 
ofte bruke den amerikanske 
betegnelsen bullets når jeg skriver 
om støping av blyprojektiler.

I 1978 kjøpte jeg min første 
automatisk støpemaskin, 
en Mk. 2 Bullet Master med 
kapasitet 2000/h, fra Magma 
Engineering, Arizona. Siden har 
jeg ikke håndstøpt bly-bullets. På 

I det fjortende århundret begynte en å støpe blykuler til bruk i mun-
nladervåpen. Disse var sfæriske; det vil si de hadde konstant radius; de 
var kuleformede med et lite arr etter sprukutteren pa støpetangen. Etter 
hvert ble blyprojektiler tatt mer og mer i bruk. Disse hadde konstant radi-
us i x- og y- planet, men hadde ofte varierende radius i z-planet. Blykuler 
brukes i munnladervåpen og i haglpatroner til haglegevær. I moderne 
våpen brukes blyprojektiler.
 
// AV WILLY KLETTE //

60-70-tallet hadde jeg tre Center 
Fire-våpen. En Smith&Wesson 
modell 27 .357 Magnum revolver; 
en Smith&Wesson modell 29 
.44 Magnum-revolver og en 
Smith&Wesson .38 Master modell 
52 pistol for .38 Special WC. Disse 
tre våpen støpte jeg da bullets til. 
Til .38 Master brukte jeg en 6-hulls 
gang mold fra Hensley and Gibbs 
for støping av H&G #251 bullets 
148 gn WC med sizing .356. Denne 
var flat foran, da ikke noe måtte 
stikke utenfor hylsemunningen. 
For modell 27 brukte jeg en 
Lyman 4 hulls blokk for støping av 
#358429 bullets for 158 gn SWC 
med sizing .357. For modell 29 
brukte jeg en Lyman 4 hulls blokk 
for støping av #429244 bullets 
240 gn SWC med sizing .429. 
Til støping brukte jeg en Saeco 
smeltegryte med bunntapping. 
Size-apparatet var Lyman# 45 
Lubricator and Sizer med Ideal 
Lubricant. Ladeapparatet var Star 
of San Diego Lademaskin.

Videre bruker jeg NRA Cast Bulles 
ved C.E. Harris som referanse. 
Jeg må anta at legeringen i 

LADEHJØRNET 
WILLY KLETTE ER KULE-

PRODUSENT  
OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  

I DENNE SPALTEN DELER HAN 
AV SIN KUNNSKAP OG 

ERFARINGER. 

avbalanserings-lodder til feste i 
bilfelgene, ofte kalt hjulvekter, var 
den samme i Norge.

Det å støpe bullets til 
konkurransepistol-ladninger er 
svært forskjellig fra å lage de til 
uformell skyting. Men omhyggelig 
utvalgt og ladet kan støpte bullets 
nærme seg fabrikk wadcutter-
ladninger. Det viktigste aspekt 
som påvirker nøyaktigheten 
til pistolladninger er bullet-
kvaliteten. Bruker du støpte bullets 
til matchskyting, må du være 
spesielt nøye med å kontrollere 
eventuelte skader. Er det skrukker, 
frossent utseende, riper og groper 
pa overflaten, anormal støpekant 
eller grop i bakenden, sa skal en 
bullet tilbake til smeltegryten. 
Støping av bullets kan være 
ubekvemt, men er den beste måten 
a kunne trene mye uten at det 
koster svært meget.

Støpingen er ikke en uhorvelig 
vanskelig oppgave, slik en 
nybegynner kan få følelsen av. Du 
kan lære å støpe gode trenings- 
bullets i løpet av kort tid. Erfaring 
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vil etter hvert gi deg bedre og bedre 
kvalitet. Det minste du trenger er 
en støpetang bestående av håndtak 
og støpeblokk, bly, treklubbe til å 
åpne blokken, en jerngryte til a 
smelte blyet, bunsenbrenner eller 
kokeplate som varmekilde og et 
size/smøreapparat til å omdanne 
den ferdige blylegemet til et 
projektil.

Verneutstyr er skinnforkle, 
skinnhanske og vernebriller. 
Jeg startet på 60-tallet med en 
Lymangryte med stativ og propan 
bunsenbrenner. Jeg smeltet bly 
og støpte i koksrommet i kjelleren 
i huset, og hadde naturligvis godt 
avtrekk.

Du kan naturligvis starte med en 
en-hulls støpeblokk, men en slik 
blokk anbefaler jeg kun til støping 
av ultrapresise rifle bullets støpt 
med eutektisk legert Linotype 
metal; 12.0% Antimon (Sb), 4.0% 
tinn (Sn), 0.08% Arsen(As), 0.08% 
kobber(Cu) og 84.84% bly (Pb) 
Men en konkurranseskytter trenger 
en høyere produksjonsgrad. 
To-hulls blokker hjelper, men 
minimum må være med fire-
hullsblokkker. Selv hadde jeg en 
seks-hulls Hensley and Gibbs 
støpeblokk i trettiåtte WC. Jeg 
bestilte en Hensley and Gibbs åtte 
hulls støpetang i .44 240 gr SWC, 
men den ble ikke kjøpt siden Mk. 
2 maskinen kom i mellomtiden. 
Spesielt for H&G støpeblokker 
er en renne i sprukutter-platen; 
flytende bly fylles i rennen med en 
øse. Blyet renner i rennen og fyller 
alle hullene i blokken raskt. Mye 
raskere enn å fylle hvert enkelt hull 
i blokken individuelt. Kommer du 
over en H&G støpetang; fire/seks/
åtte eller ti-hulls pa nettet, kan det 
være fornuftig a kjøpe den. Eller 
sa har Lyman fire-hulls blokker og 
Saeco har vel også 8-hullsblokker. 

Jeg anbefaler ikke støpeblokker av 
aluminium.

Det må alltid være god ventilasjon 
når en støper. Noen foretrekker 
a gjøre det utendørs når en er 
sikker pa at det ikke kommer regn. 
Én drape vann i flyende bly vii gi 
en enorm eksplosjon og tømme 
gryten.

Skal en støpe vinterstid må en 
naturligvis støpe inne. Det er 
naturligvis mer bekvemt ellers 
i året også En må da ha en 
avsugvifte over gryten, drevet med 
en elektromotor på noe 100 Watt.

Baderomsvifter under 100 Watt 

anbefales ikke. Densiteten til 
gassen er høy. Et spirorør gjennom 
vegg eller tak bringer gassene 
utendørs.

Skal en støpe bly bullets i større 
antall, anbefales sterkt å gå 
til anskaffelse av en elektrisk 
smeltegryte. Jeg anbefaler gryter 
med bunntapping. Da holdes 
støpeblokken under gryten, og 
hullene i blokken fylles direkte. 
Holder en toppen av spru-kutteren 
platen en cm under tappedysen får 
en ekstra fart på blystrålen, noe 
som ofte gir bedre støpekvalitet. 
Skal en bruke øse og fylle fra 
toppen av gryten, ma støpeøsen ha 
en rørforlenger, og enden må være 
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nede i utfresingen før øsen sakte 
roteres. Dette for å få ekstra trykk 
på blysøylen. 

Det er bare til H&G-tenger en kan 
bruke en vanlig suppeøse til fylling, 
på grunn av at spru-kutterplaten 
har en renne.

Alle blysmeltegryter kommer fra 
USA, og temperaturen på blyet 
kan reguleres med en termostat. 
Temperaturskalaen måles i 
Fahrenheit grader °F så det har 
derfor alltid vært bekvemt a oppgi 
temperaturen i den skalaen i 
Ladehjørnet. Dessuten så er all 
litteratur om støping av bly bullets 
amerikansk.

En svært viktig helsemessig 

fordel med en termostat er at 
temperaturen pa blyet kan holdes 
omkring 700 til 750 °F. Over 900 
grader begynner det a dannes 
usynlig og luktløs blydamp, som 
er svært giftig. De fleste som har 
kjent lukten fra smeltet bly, tror 
det er den litt søtaktige lukten, som 
er blydamp. Men lukten kommer 
fra ymse oksyder, men disse er 
også giftige, og må ikke komme 
ned i lungene. Dersom en har 
blypotte og varmer opp blyet med 
propangass, så må en være nøye 
med at temperaturen holder seg 
under 800 grader. Det beste er å ha 
en temperaturmåler, noe Lyman 
har. Når en fyller en støpeblokk 
med bly så skaI noe bly renne over 
og danne en ruke, jfr. kuruke pa 
toppen av platen en svinger vekk 

før tangen åpnes. 

Amerikanerne har et litt penere 
navn og kaller ruken en “spru”. 
Spruen skifter fra speilblank til 
frossent utseende etter tre til fem 
sekunder etter fylling. Tar det 
over 20 sekunder og blokken ikke 
er overopphetet, må en straks 
regulere ned volumet med gass 
som brenner per tidsenhet. Blyet 
kan nå ha temperatur pa mye over 
900 grader Fahrenheit.

Visste du at Skytterlandslaget har en egen nettside?

Skytterlandslaget er toppidrettssatsingen til Norges Skytterforbund og ble etablert foran ses-

ongen 2017 for å samle alle NSFs grener om samme idé og samme satsing.

På Skytterlandslagets nettsider finner du oppdatert informasjon om Skytterlandslaget, blant annet 

profiler av våre toppidrettsutøvere, alle uttakskriterier for deg som ønsker å kvalifisere deg til la-

get, ofte stilte spørsmål og svar, siste nytt, en oversikt over fremtidige konkurranser Skytterland-

slaget deltar på og kontaktinformasjon.

Trykk her for å gå til skytterlandslaget.no!

https://www.skyting.no/forside/events/skytterlandslaget/

