
FAGKOMITE RIFLE ØSK 
 

ÅRSBERETNING 
 

2019 
 

Fagkomite Rifle ØSK har i år bestått av: 
 

 Herman Rummelhoff (leder) Hvaler Sportsskyttere 
 Sverre Kraggerud (nestleder) Borgen MSL 
 Monica Grimsrud (medlem) Krapfoss SSL 
 Hege Thue Hansen (medlem) Fredrikstad MSL 
 Kjell Roar Livold (medlem) Krapfoss SSL 
 
 
Møter: 
 

 Fagkomite Rifle ØSK har avholdt 2 styremøter i 2019 
 
 

 
 
 
Aktiviteter/skytinger: 
 

 årlige tilstelning med utdeling av premier, medaljer og diplomer til stevner i kretsens 
regi (KM, serie og cup skytinger m.m.) 

 RTT/kretssamlinger 

 Kretsstevnet for rekrutter 

 Østfoldliga 10m stående 

 serie/cup skytinger for rekrutter 

 vinterserie 50m 
 
 
Kretsmesterskap: 
 
10m ble arrangert av Krapfoss Sportsskytterlag 
50m Match  Borgen MSL 
50m liggende  Borgen MSL 
Kretsstevnet for rekrutter  arrangert av Fredrikstad MSL/Fagkomite Rifle ØSK 
 

 
 



Stevner i kretsen: 
 
Det er approbert og avholdt 24 riflestevner i kretsen i 2019 
 

 
 

SPORTSLIGE PRESTASJONER 
 
2019 ble også et år med mange gode prestasjoner av kretsens skyttere, spesielt må nevnes 
den store utviklingen av U16 skyttere.  
NM medalje individuelt og vinnere i Landsstevnet for rekrutter. 
EM og WC finaler. 
 
 
Følgene skyttere har representert Norge i Internasjonale mesterskap og WC stevner 
 

Henrik Larsen  Krapfoss SSL 
Therese Løvhaug Krapfoss SSL 
 
Internasjonale plasseringer i mesterskap og større internasjonale konkurranser: 
 

Henrik Larsen: 
H&N-cup München-Hochbrück 6 pl. i finalen 10m 
EM Osijek 16 pl. 10m 
WC Beijing 26 pl. 10m 
 15 pl. 50m 
WC Münich 16 pl. 10m 
 5 pl. i finalen 50m 
European Games Minsk 9 pl. 10m 
 11 pl. 50m 
EM Bologna / Tolmezzo 50m 7 pl. - ligg 
 6 pl. i finalen – match 
 Gull i lag - match 

 
Therese Løvhaug: 
WSPS Championships Sydney 54 pl. R5 (10m) 
  41 pl. Therese R9 (50m) 
 
Norgesmester:  
Therese Løvhaug Krapfoss SSL 10m SH-R5 
 
 
Youth Leagues regionkonkurranse 
Østfold stilte med 2 skyttere. Julie Paulsen Johannessen (Fredrikstad) og Sigmund Grimsrud 
(Krapfoss) Leder for ungdommene: Kjell Roar Livold 
  



Klassevinner Landsstevnet for rekrutter 10m 
 
Klasse R12 – Sander Gressløs  Fredrikstad MSL  
 
 
Oppsummering: 
 
2019 har vært et aktivt år for vår landslagsskytter Henrik Larsen, og treningsarbeidet mot OL i 
Japan har vært i fokus. Og han har deltatt på WC, EM og andre internasjonale stevner 
gjennom året med mange gode resultater. Spesielt må nevnes at han var med på laget som 
tok GULL i EM 50m match og ny verdensrekord.  
 
Ungdomssatsningen med RTT samlinger, serie/Cup og Kretsstevnet for rekrutter, er rifles 
viktigste satsning rettet mot ungdom og rekruttering i vår krets. I 2019 har RTT gruppa hatt 
noen utskiftninger, flere nye unge utøver har kommet inn. RTT gruppa har gjennomført 5 
samlinger med Kjell Roar Livold som trener, gruppa har hatt en fin utvikling, og det er et godt 
samarbeid på tvers av klubbene. 
 
Videre vil jeg gratulere lagene og ildsjelene i kretsen som i år også har bidratt med på å skape 
aktivitet og rekruttering av unge skyttere. Det er økning i rekrutteringen i flere lag, og alle 
bidrar med å skape det fine miljøet vi har i Østfold. Uten dere vil rekrutteringen stoppe opp, 
så fortsett videre med det gode arbeidet, så satser vi på økt aktivitet og rekruttering inn i 2020 
også. 
 
 
 
 
 
 
Herman Rummelhoff 
Leder 
FK rifle ØSK 
 
 


