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Koronapandemien setter fortsatt sitt preg på verden og 
skyttersporten. Til tross for dette har det allikevel vært noen 
lyspunkt i den nye normale skytterhverdagen med flere 
spennende arrangementer som du kan lese om blant annet i 
dette bladet og på våre nettsider skyting.no. Når det er sagt så 
later det til å være få tegn på at pandemien vil gi seg med det 
første. For kontinuerlig oppdatering av koronasituasjonen i 
forbindelse med NSF, se vår infoside på skyting.no her.

I denne høstutgaven av Skytternytt kan du blant annet lese om:

– NM 50m og 15m Rifle arrangert av Kisen MSL og Nordstrand sportss-
kyttere. De to klubbene gjennomførte flotte mesterskap innenfor trygge 
smittevernsrammer mens deltakerne leverte resultater på verdensnivå. 
Les mer på side 8.

– Oslo Sportsskyttere som feiret 100-årsjubileum Antwerpen-OL. Et 
OL der Norge tok hele 31 medaljer, hvorav 13 gull - og av disse tok 
hjorteskytterne to gull. Les mer på side 11.

– Bygging og oppgradering av skytteranlegg som gjennomføres av dyk-
tige klubber over hele landet. I dette bladet kan du lese mer Aasa MSLs 
nye 50-metersbane på side 12 og Mo pistolklubbs nye skytebane i Rana 
kommune på side 26.

– NSFs medlemsundersøkelse som ble gjennomført i sommer. På side 34 
finner du de mest sentrale funnene fra undersøkelsen.

– Sportssjeff ved NTG Kongsvinger Øyvind Sirevaag som etter en lang og 
markant karriere trer til side for alderspensjon og leverer stafettpinnen 
videre til Skytterlandslagsutøver Henrik Larsen. Les mer på side 30.

– Levanger SSL som gjennomførte NM Rifle 50m og 300m for over 100 
veteranskyttere på side 24.

– Hva i all verden PPC-skyting er. Espen Halvorsen leverer en grundig 
gjennomgang av denne spennende pistolgrenen på side 16.

Vi ønsker god lesning!

www.skyting.no
https://www.skyting.no/2020/06/19/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/
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HØST
– OG NY NORMAL SKYTTERHVERDAG PRESIDENTEN 

HAR ORDET
Restriksjonene knyttet til korona slipper ikke 
helt taket, men for oss som ikke er en kontakt-
idrett er det få spesifikke restriksjoner. Den nye 
normale hverdagen for oss alle er også den nye 
normale skytterhverdagen. Kreativiteten har 
vært stor for å få til både nasjonale og til dels 
internasjonale konkurranser. Digitale løsninger 
gir nye muligheter som reduserer smitterisiko, 
men også reisetid og reisekostnader. Det er 
arrangert en rekke meget vellykkede norske 
mesterskap selv om det største mesterskapet i 
antall deltagere, feltpistol, ikke blir arrangert i 
2020. Takk for at dere alle stiller opp.

NSF gjennomførte et vellykket ekstraordinært 
forbundsting 15. august. Alle 4 fremlagte saker ble 
vedtatt (2 enstemmig, 1 mot 1 stemme og 1 mot 3 
stemmer). Forbundsstyret takker for den tilliten for-
bundstinget viste oss, og Administrasjonen arbeider 
nå med å implementere vedtakene.

SkytterAdmin 2.0 lanseres 1.november 2020! NSF 
samarbeider med Rubic AS om utvikling av nytt 
administrasjonssystem6s om innebærer en ny løsning 
for terminlister, klasseføring, påmeldinger, ranking 
og mer til. Videre skal NSF sine medlemsklubber 
ta i bruk et nytt og bedre administrasjons-verktøy 
– Rubic Medlem de neste månedene. Hver enkelt 
klubb må gjøre et formelt styrevedtak om at de vil 
Rubic Medlem som administrasjonsverktøy. Deretter 
melder klubbens styre fra til NIF gjennom en epost 
til support@idrettsforbundet.no med det aktuelle 
styrereferatet som vedlegg. Rubic AS vil deretter få 
muligheten til å laste ned alle klubbens data til sin 
løsning, og så tar de kontakt med hver enkelt klubb 
for å komme videre. Det vil bli gjort tilgjengelig 
opplæring i Rubic Medlem før 1. november via www.
skyting.no. Målet er å ha så mange klubber som mulig 
over på Rubic Medlem ved årsskiftet.

EM luftvåpen på Hamar i 2022 er nå utvidet med 
EM luftvåpen for funksjonshemmede. Mesterskapet i 

Vikingskipet vil bli arrangert over rundt 14 dager hvor 
para-delen gjennomføres først og deretter EM for 
funksjonsfriske. NSF er veldig stolte over at vi er den 
første arrangøren som arrangerer et felles mesterskap 
på vegne av to internasjonale forbund.

På forbundsstyremøtet i november skal alle re-
gelverksendringer som skal gjelde fra 1. januar 2021 
behandles. Engasjementet i organisasjonen er stort. 
Det er kommet mange innspill til Teknisk komite 
(TK) innen alle grener og TK er nå på oppløpssiden 
med å lage endelig forslag til endringer.

Asta Salamonsen Kvalbein meddelte forbundsstyret 
12.oktober at hun trekker seg fra alle verv i NSF med 
umiddelbar virkning etter uenighet mellom Kvalbein 
og resten av styret i en konkret sak. Thomas Strøm 
som nestleder i Breddeidrettskomiteen (BIK) tar over 
ledelsen av BIK. Thomas vil ha møterett/møteplikt i 
forbundsstyret, mens varamedlem Maren Galguften 
Lunsæter vil tre inn som fast styremedlem slik at for-
bundsstyret har minst 2 av hvert kjønn. Forbundssty-
ret takker Asta for den store og viktige jobben hun har 
gjort for NSF.

Stillingen som generalsekretær ble utlyst som 
åremålsstilling medio august med søknadsfrist 20. 
september. Tilsettingsprosessen gjennomføres av 
rekrutteringsbyrået Search House i samarbeid med 
forbundsstyret og ansatt-representant. Det kom inn 
30 søknader. Planen er å avslutte tilsettingsprosessen 
i løpet av oktober.

Ta vare på hverandre!

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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SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Da var sommeren over - og for en merkelig 
sommer det har vært.

Omtrent ingen NM å reise til for skyttere som 
er vant til å bruke sommerferien til nettopp det. 
Som det ble skrevet om i sist nummer ble NM Mix 
team OL-trap , NM OL-trap og NM Skeet  avviklet 
i forbindelse med NM-veka (24. - 27. juni), hvor 
to av finalene ble direktesendt på NRK lørdag 
27. juni. Til tross for en noe famlende start og litt 
kommunikasjonsutfordringer mellom arrangør og 
NRK gikk dette over all forventning.

NRK var fornøyde, tok selvkritikk på enkelte punkt 
og er klare for å forbedre produktet ved en senere 
anledning. God markedsføring av skyttersporten ble 
det uansett og deltagelse i NM-veka er nok noe vi som 
forbund bør holde fast ved.

NM Compak Sporting ble avviklet hos Løiten Sportss-
kyttere og 300 meter hos Storfjorden Sportskytterlag.

Vi tildelte NM 50M til Kisen MSL, og Levanger SSL 
holdt et eget NM for alle veteraner for 50M og 300M. 
Man kunne bare delta på 1 NM, det vil si at en kunne 
ikke delta på 50 M hos Kisen og 50M i Levanger.

Kisen tar NM luftrifle og pistol 13.- 15. november, NM 
viltmål skal gå på Kolsås samme helgen som luftrifle 
og pistol.

Det ekstraordinære forbundstinget som ble avholdt 
på Gardermoen i august gav noen avklaringer for 
fremtidig drift av Løvenskiold, men det ligger fort-
satt store utfordringer der med tanke på bly. Dette er 
noe alle klubber og lag må ta inn over seg og faktisk 
begynne prosessen med å se på hvordan en kan få 

samlet opp bly - da særlig fra feltløyper.

De siste ukene har det vært stort engasjement rundt 
foreslåtte endringer i de nasjonale pistolreglementene  
- dette engasjerer til de grader! Vi registrerer at det er 
stilt spørsmål med både behov og prosess og da er det 
jo gledelig at det nå vil bli gått en ny runde på dette.

Dessverre har det blitt slik at den tingvalgte lederen 
av BIK trakk seg med umiddelbar virkning  grunnet 
uoverenstemmelser med det øvrige styret om veien 
videre. Vil benytte anledningen til å takke for jobben 
som er gjort og ønske lykke til med andre prosjekter!

Dette medfører at nestleder overtar oppgaver og 
ansvar og at vi må se en gang til på fordelingen av 
oppgaver.

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 
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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!

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://www.skyting.no/forside/events/skytterlandslaget/
https://thrane.no/no/
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I annerledesåret 2020 har noen av de mest 
grunnleggende nøkkelordene som brukes for 
Skytterlandslaget vist seg som svært aktuelle. 
En balanse mellom trivsel og utvikling har 
vært viktig i en periode uten internasjonale 
konkurranser for våre utøvere.

For å kunne hevde oss i konkurransen mot verdens 
beste skyttere, er det mange faktorer som må være 
på plass. Faktorer som økonomi og fasiliteter er 
selvsagt en forutsetning, men viktigst av alt er 
likevel utøverne. Utøvere som vil gjennomføre det 
som kreves for å kjempe med verdens beste utøvere 
internasjonalt. Dette krever en sterk motivasjon, 
og denne motivasjonen settes selvsagt på prøve når 
konkurransene de har jobbet mot i flere år plutselig 
utsettes eller avlyses. 

På Skytterlandslaget står trivsel og utvikling sentralt, 
og dette har vært viktige elementer i grunnmuren 
som organiseringen, aktiviteten og det daglige 
arbeidet som Skytterlandslaget har bygget på 
siden oppstarten i 2016. Det har vært et fokus på 
viktigheten av en likevekt mellom de to faktorene. 
Utvikling og tilhørende mestringsfølelse er en kilde 
til trivsel. Samtidig mener vi at man må trives for å 
kunne utvikle seg over tid. Det er altså en gjensidig 
avhengighet mellom de to elementene, og denne 
balansen gjelder både for den enkelte utøver og i 
Skytterlandslaget som helhet. I en idrett som er så 
målbar som skyting, er det lett å se bort fra trivsel 
for heller å fokusere for mye på utvikling. Erfaring 
tilsier imidlertid at et for stort fokus på utvikling kan 
ødelegge for trivsel, og følgelig senke motivasjonen 
som kreves for å gjennomføres treningsarbeidet på 
lang sikt. 

Viktigheten av trivsel har vist seg ekstra tydelig 
i et år som 2020. Bortfall av alle internasjonale 
konkurranser fra medio mars og ut året spiller 
selvsagt inn på utøvernes trivsel og motivasjon. 
Mange av utøvere har brukt konkurransene som 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

lå i kalenderen 2020 som sitt store mål, og den 
motivasjonen disse konkurransene gav falt bort 
idet sesongen ble avsluttet før den knapt hadde 
begynt. Ærlighet mellom utøver og trener, og 
utøverne imellom, ble derfor en forutsetning for 
å finne verktøy og målsettinger som kunne hjelpe 
utøverne tilbake inn i den riktige sonen for å gjøre 
nødvendig treningsarbeid – selv i en sesong hvor den 
opprinnelige motivasjonen kunne forsvinne. 

Disse viktige nøkkelordene blir med Skytterlandslaget 
også inn i 2021. Selv om det fortsatt er usikkert når 
internasjonale konkurranser igjen kan avholdes, har 
den sportslige ledelsen i administrasjonen og TIK 
sett fremover mot neste år. Som kommunisert i juni 
skjer uttak til Skytterlandslaget 2021 i disse dager. I 
2021 deles Skytterlandslaget inn i to landslag, UNG 
og ELITE, med en differensiering innad i begge disse 
landslagene. Utøvere innen alle grener har gjennom 
sommeren og høsten skutt vurderingsstevner. 
I enkelte av disse konkurransene er det skutt 
på et svært høyt nivå, og det er flott å se hva en 
gruppe utøvere kan få til sammen, selv i en så lang 
treningsperiode som de nå er inne i. 

Til slutt vil jeg minne om dybdeartikkelen NRK laget i 
sommer på en av våre toppskyttere, Jenny Stene. Med 
tittelen “Hva er det med hodet til Jenny” fikk både 
vår idrett og Jenny velfortjent positiv omtale i en 
spennende sak, som trygt kan anbefales å lese (igjen) 
nå som høstmørket kommer.

• Du kan lese artikkelen på NRKs nettsider her.

Ta fortsatt godt vare på hverandre!

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 

https://www.nrk.no/sport/xl/vitenskapen-bak-medaljen_-hva-er-det-med-hodet-til-jenny-stene_-1.15008165
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Vi skal denne gang se litt på hva som rører seg i 
den internasjonale verden og hva som faktisk er 
vedtatt i ISSFs eksekutive komité.

Det er bestemt at det skal innføres en ny juniorklasse 
for de som er under 18 år. Grenseverdien er at du ikke 
skal ha fylt 18 år den dagen mesterskapet begynner.
 Det er etablert et rankingsystem for alle 
klasser hvor skytteren får tildelt internasjonale rank-
ingpoeng etter forskjellige tabeller avhengig av type 
stevner: OL, WC eller for eksempel et Grand Prix-ste-
vne. Foreløpig litt uklart hvordan dette skal brukes 
da det ikke er lett å lese seg til detaljene. Det kommer 
nok en avklaring etter hvert.
 Nye finaler ser det ut til vil bli innført i de 
fleste øvelsene. Foreløpig er det også her en del 
uklarheter, men det ser ut til å bli en ny standard at 
8 lag eller individuelle utøvere går til en eliminering. 
Deretter vil 3 og 4 i elimineringen gå til bronsefinale 
og 1 og 2 til gull og sølvfinale. Vinner av finalen vil få 
16 poeng.
 Det er innført noen nye øvelser i internasjon-
ale mesterskap. I VM er det innført egne lagkonkur-
ranser for de fleste øvelsene. Regelverkene er fortsatt 
litt uklare, men noen av øvelsene vil bli basert på egne 
lagkonkurranser, mens andre vil bli basert på innle-
dende skytinger. 
 For pistol vil det komme mix-øvelser i sport-
spistol (finpistol) samt i silhuettpistol. Det vil ikke 
bli individuelle konkurranser for menn i sportspistol 
eller for kvinner i silhuettpistol. Ikke mange kvinner 
som skyter silhuettpistol i dag og også uvisst om det 
blir mange som trener seg opp for kun å delta i en 
mix-øvelse. Standardpistol er fjernet fra listene og 
fripistol er blitt en øvelse som kun gjennomføres hvis 
det er nok påmeldinger.
 For rifle vil vi få nye lagkonkurranser på 
helmatch 50m og 300m, samt 60 ligg også på 300m. 
Standardgevær 300m er fjernet fra listen over øvel-
ser. 60 ligg på 50m er avhengig av påmeldinger og 
ikke en fast øvelse. For viltmål kommer også Mixed 
Team-konkurranser og 50m mix med enten kvinner, 
menn eller åpen klasse avhengig av påmelding.

SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ
Lerdue får tilsvarende i Double Trap med menn, kvin-
ner eller åpen klasse avhengig av påmeldinger.
 For rene World Cup-konkurranser er det 
nye at det blir lagkonkurranser i 10m luft for kvinner 
og menn innen rifle og pistol samt Mixed Team for 
silhuettpistol. Når de sier fjernet fra listen over øvelser 
som skal gjennomføres så betyr det ikke at de er fjer-
net fra regelverket. Arrangør av for eksempel et VM, 
kan fortsatt velge å kjøre de øvelsene som er beskrevet 
i reglene. De er bare ikke forpliktet til det. 
 Hvis du vil se nærmere på klasser og øvelser 
samt rankingbestemmelser, kan du finne det ved å 
trykke her.
 Her vil du også finne at rifle og pistol mister 
det vi i dag kaller for eliminasjon. Tidligere var det slik 
at hvis det var flere deltakere enn det var tilgjengelige 
skiver, ble skytterne delt i to eller flere lag. 
 Forholdsmessig etter antallet i hvert lag gikk 
de beste i de to lagene videre til en kvalifiseringsom-
gang. Det medførte at de beste skytterne totalt kunne 
kvalifisere seg til finalen under like forhold. Dette 
gjaldt kun for 50m og 300m utendørs. For 10m og 
25m ble det vurdert at forholdene var like, slik at de 
beste poengsummene etter flere lag gikk til finalen
 Med den nye ordningen vil det samme bli 
gjennomført også for 50m og 300m. De som har 
deltatt noen ganger vet at det kan være til dels store 
forskjeller på vind og lysforhold om man skyter på for-
middagen eller ettermiddagen. Dette er det ikke lenger 
tatt hensyn til med de nye reglene. Jeg regner med at 
det vil bli en del debatt om dette så vi får se hva som 
blir endelig utfall. 
 Videre vil dere finne en del nye regelverk for 
gjennomføring av finaler på ISSF sin hjemmeside. Her 
er det tydeligvis gått litt fort da noen av finaleregelver-
kene er vanskelig å gjennomføre slik de er skrevet. Her 
kommer det nok oppdateringer etter hvert.

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

https://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=3480
https://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=3480
https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx


8

STORT ANSVAR OG 

SKYHØYE RESULTATER

Kisen MSL og Nordstrand sportsskyttere hadde høy smitteberedskap da de forleden gjennomførte 
to prikkfrie riflemesterskap. Skytterne responderte på invitasjonen og bød opp til dans, med resul-
tater i verdenstoppen i flere øvelser. 

 // TEKST: Bjørn Myrset //

Å avvikle NM innendørs med 
dagens krav til smittevern er 
krevende, men arrangørene av 
årets NM er de mest rutinerte i 
landet og hadde gjort gode for-
beredelser. Hver skytter ble tatt 
imot, orientert og geleidet inn i 
egnede båser hvor de kunne gjøre 
sine forberedelser. På signal ble de 
hentet frem til standplass, og etter 

skyting styrt videre uten å komme 
i konflikt med neste lag. 

Både skytterne og reisefølge ble 
raskt beroliget slik at fokuset 
ble lagt til selve skytingen. Dette 
gjorde at det ble litt av et mester-
skap. 

OL-ØVELSEN MATCH 50M: SPEN-
NENDE OG HØY KVALITET

Et hopetall skyttere har nå in-
stallert seg på Jessheim. Mange 
av disse har blitt medlemmer i 
Kisen MSL for å satse på skyting 
og for å trene i Alfhallen ofte. 
Det paradoksale er at ingen av 
matchtitlene gikk til hjemmelagets 

Juniorskytterne Mari Løvseth, Karina Stette og 
Julie Johannesen.
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medlemmer. 

Laksevåg og Stange tok seg av jun-
iorklassene. Krapfoss og Nøtterø 
vant seniortitlene. Nye norske 
rekorder ble satt i mange øvelser, 
men også et utall av tangeringer 
ble fasit. Alle som skjøt fullt hus 
på 15m tangerte rekordene og av 
de var det hele 19 forskjellige skyt-
tere. Det er blitt et spinnvilt høyt 
nivå på landets rifleskyttere.

VERDENSKLASSE

Det skyhøye nivå som ble vist i fi-
nalene under årets NM var ekstra 
gledelig.

I paraklassen kom Heidi 
Rogne-Sørli bakfra og prikket 
inn noen djupe tiere før hun vant 
seieren på det aller siste skuddet. 
Topp skyting av Kristbjørg Dale 
Bolstad samt Therese Løvhaug, 
den sistnevnte fikk ny norsk re-
kord i innledningen med 617,2. 

Demonstrasjonen av topp in-
ternasjonale prestasjoner under 
finalene på 50m match, ga frys-
ninger ned over ryggen på oss som 
har vært over to generasjoner på 
slike skytebaner. Det ble skutt like 
ved, på, og sågar over verdens-
rekordnivå flere ganger i flere 
øvelser. Mest imponerte Jeanette 
Hegg Duestad fra Nøtterø som 
så ut som hun var i transe denne 
søndagsettermiddagen. Hun rørte 
ikke på en kroppsdel unødig og 
lot til å ta ståheien på standplass 
med aller største ro. Hun satte 
norsk rekord med 1190 og fullførte 
finalen på svimlende 465, 9 poeng. 
Begge er godt over gjeldende 
verdensrekord. En skal ikke være 
rakettforsker for å skjønne at hun 
ligger godt an i kampen om konge-
pokalen i kvinneklassen. 

460-GRENSEN I FINALER

Finalene bestod av 3 x 5 skudd 
i hver av skytestillingene kne, 
ligg og stå, og da med utslagning 
under stående. I flere år har 460 
poeng vært ensbetydende med 
resultater i verdensklasse i match. 
Under NM skjøt fem stykker over 
denne grensen og sågar sjette 
utøver lå helt oppunder. 

Henrik Larsen har fått det for 
vane å legge seg litt ubeskjedent 
til i innledningen i helmatchen. 
Han retter tydeligvis tidlig fokuset 
mot finalen for å ta ut alt, «når 
det gjelder som mest». Og som 
han leverte. Han vant kampen 
igjen foran Simon K Claussen som 
tangerte norsk rekord innledende 
med 1184. Jon H. Hegg viste tidvis 
også topp internasjonal klasse, 
men måtte ta til takke med bron-
sen.

Juniorene leverer og i høy klasse 
og da spesielt i kvinneklassen, 
hvor trekløveret Mari Løvseth, 
Julie Johannesen og Karina Stette 

duellerte til siste skudd. Karina 
fikk mest klaff innledningsvis da 
hun også satte norsk rekord med 
fine 1171 på matchen. I finalene 
der i mot er ofte Mari iskald, hun 
kommer ofte mot slutten når 
andre kjenner trykket som mest. 
I stedet for dårligere niere skyter 
hun også denne gang flere «feite 
tiere» og tok NM gullet fortjent 
med seg hjem til Hamar. 

Junior menn ble mindre spen-
nende denne gang. Det var Lak-
sevåg sin glimrende rifleskytter 
Ole Halvorsen som vant NM gullet 
akkurat slik han ville. Tobias B 
Osa fra VBS, og Martias Flikka 
fra MIR fulgte opp på de neste 
plassene.

Kisen og Nordstrand høstet svært 
mye ros for måten de hadde plan-
lagt og ledet årets NM på. Vi som 
var besøkende følte oss vel tatt 
imot på alle mulige måter.

Resten av resultater og mange 
andre flotte prestasjoner finner en 
på arrangørenes hjemmesider.  

Jeanette Hegg Duestad imponerte stort med resultater godt over gjeldende 
verdensrekord. Her avbildet med Henrik Larsen som tok finaleseier i herreklassen.



10

FEIRET 100-ÅRSJUBILEUM FOR

MEDALJEFEST I ANTWERPEN-OL

Tor E. Mauseth stilte for anledningen i tidsriktig utstyr. Tor 
Fleime, til høyre, bidro med historisk informasjon. (Foto: OSS)
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Det var i september rundt 100 år siden hjorteskytterne nærmest gjorde rent bord i de olympiske 
lekene i Antwerpen. Dette feiret Oslo Sportsskyttere (OSS) med et spesielt jubileumsstevne på 
Løvenskioldbanen.

 // TEKST: Svein-Erik Tosterud //

I Antwerpen-OL gjorde Norge en 
formidabel innsats i mange gren-
er, og tok i alt 31 medaljer, hvorav 
13 gull. Hjorteskytterne alene 
forsynte seg med to gull og en 
bronse individuelt, og de tok lag-
gull både på enkeltskudd og dob-
beltskudd. Otto M. Olsen og Ole 
Lilloe-Olsen sto for gull på hhv. 
enkeltskudd og dobbeltskudd, 
begge etter å ha satt olympisk 
rekord. I tillegg tok Einar Liberg 
bronse på dobbeltskudd.

Jubileumsstevnet denne helgen 
for å feire suksessen 100 år etter, 

samlet dessverre ikke mer enn 
rundt 15 skyttere. Men de frem-
møtte fikk en gjennomgang av his-
torien om Antwerpen-OL ved Tor 
Fleime, med vekt på prestasjonene 
til Otto Lilloe-Olsen, som repre-
senterte nettopp arrangørklubben 
OSS. Tor Egil Mauseth stilte i 
dress, slips og hatt, slik skytterne 
gjorde i 1920, og skjøt åpningss-
kudd med Mauser med åpne 
sikter.

Det ble så gjennomført fullt skyte-
program med enkelt- og dobbelt-
skudd. Tor Heiestad vant enkelt-

skudd med 181 poeng, foran Even 
Nordsveen og Tor Fleime med 
180 og 176. I dobbeltskudd ble 
rekkefølgen litt endret, Nordsveen 
vant med 172, foran Heiestad med 
170 og Fleime med 164. Sammen-
lagtseieren gikk dermed til Even 
Nordsveen fra Løten SS med 352 
poeng, foran Tor Heiestad, Bærum 
Jeger- og Fiskeforening med 351 
og Tor Fleime, Oslo Sportsskyttere 
med 340 poeng.

• Last ned resultatliste fra 
stevnet her.

YOUR PARTNER FOR GOLD 
Verdensrekorder, olymplsike seire og en rekke medaljer sier noe om den overlegne kvaliteten til RWS Special Match og R50.

Høyeste kvalitet og presisjon 
100% pålitelighet

Jevn hastighet
Finjusterte komponenter 

Nøye inspeksjon av alle lot-er

Norma AS 
www.norma.as
ordre@norma.as
Tlf. 22 07 13 00

RWS er et registrert varemerke eid av RUAG Ammotec, 
et selskap i RUAG Group. Produktene i denne annonsen 
kan bare kjøpes med gyldig våpenkort.

RWS-AMMUNITION.COM

Maxi Dallinger
Dobbel junior europamester

Annonse:

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/09/resultatliste-jubileum-viltmacc8al-100m.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/09/resultatliste-jubileum-viltmacc8al-100m.pdf
https://www.norma.as/
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AASA MSL MED NY 

FLOTT 50-METERSBANE

Aasa MSL er med rette stolt av den nye 50-meteren på 
Haukåsen.
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AASA MSL MED NY 

FLOTT 50-METERSBANE
Aasa MSL har nylig åpnet splitter ny utendørs 50-metersbane med 10 skiver. Banen er blitt til i sa-
marbeide med Åsnes Skytterlag (DFS) på Haukåsen skytebane 12-13 kilometer øst for Flisa.

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

Primus motor for dette prosjektet, 
som for det meste som foregår i 
Aasa MSL, er Magne Ivar Mellem.

– Åsnes skytterlag skulle bygge 
om sin 100-meter, og da bød 
anledningen seg for oss minia-
tyrskyttere. Vi hadde 10 Megal-
ink-skiver ledige, fra et innkjøp av 
demoskiver for noen år siden. Det 
gjorde at vi kunne etablere banen 
uten store investeringer, og uten 
å måtte frakte skiver og utstyr fra 
innendørsbanen på Flisa, forteller 
Mellem.

LITE DUGNAD

Han legger til at det også ble gan-
ske beskjedent med dugnadstimer 
på den nye 50-metersbanen.

– Skivestativene bygde jeg 
hjemme i garasjen, og fundamen-
tering og så videre var en ganske 

enkel jobb. Mellem anslår at det 
gikk med rundt 50 timer.

– Standplassen lå der allerede, vi 
bruker halvparten av 200m stand-
plass, og elektronikkløsningen er 
samkjørt med det Åsnes skytterlag 
har på 100 og 200m. Jobben med 
å få hele elektronikksystemet på 
50-meteren og DFS-anlegget til 
å spille på lag krevde en god del 
innsats, og Magne Ivar Mellem 
tok seg også av dette. Selv om han 
ikke skyter DFS-grener har han 
mer enn én finger med i spillet i 
driften av skytterlagets elektron-
ikk-systemer.

– Slikt er det gøy å jobbe med, sier 
han. 

EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE

– Det vi har fått til her på 
Haukåsen med begrenset res-

sursbruk, mener jeg kan være et 
eksempel på hvordan klubber i 
NSF kan ha stor nytte av, og åpne 
nye muligheter ved å samarbeide 
med DFS-lag i nærområdet. Jeg 
har selv vært med i Aasa MSL sid-
en 1969 og kan underskrive på at 
det utelukkende er fordeler for alle 
parter i det å samarbeide. I mange 
år har både Aasa og Åsnes brukt 
skytterhallen på Flisa sammen, 
der vi har 10, 15, 25 og 50-me-
tersbane. Og nå utvider vi altså til 
også å samarbeide om utendørs-
banen, konstaterer Magne Ivar 
Mellem.

På det nye 50-metersanlegget 
ble det allerede arrangert krets-
mesterskap og midt i september 
ble årets siste utendørsstevne i 
Veterancupen avviklet.

Å kjøre og holde orden på elektroniske skivesystemer er en 
favorittsyssel for Magne Ivar Mellem.
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Norges Skytterforbund har fått tildelt 980 000 kroner fra Ung-Frivillig Fond. Tildelingen er til vårt nye 
prosjekt «Skytternes Ungdomsnettverk».

Bakgrunnen for prosjektet:

Norges Skytterforbunds klubber arrangerer årlig svært mange store stevner og norgesmesterskap innenfor 
våre fire grener; rifle, pistol, leirdue og viltmål. I tillegg arrangerer forbundet selv arrangementer som 
eksempelvis Landsstevnet for rekrutter, NM-veka, Norgescup, og nettverkssamlinger. I 2022 arrangerer 
vi europamesterskap i luftvåpen på Hamar. Europamesterskapet samler over 1000 deltakere fra rundt 45 
nasjoner. Med prosjektmidler fra Ung Frivillig Fond ønsker vi å tilby 25 unge ledere i alderen 16-29 år en 
mulighet til å skaffe erfaringer og ta del av en nettverksarena.

Hvordan foregår prosjektet?

Skytternes Ungdomsnettverk skal først og fremst legge et grunnlag for at unge frivillige skal få innsikt 
i Norges Skytterforbund og våre arrangementer. Vi ønsker å utvikle unge ledere som kan få erfaringer 
og kunnskap gode nok til å arrangere store arrangementer. Det kan også være noen som ønsker verv i 
organisasjonen, eller sitt tilhørende forbund – for oss er det uansett viktig at erfaringene vi skaper kommer 
norsk idrett og aktivitet til gode.

Vi ønsker å arrangere et svært bra europamesterskap, og har på bakgrunn av dette derfor lagt ressurser i å 
tilrettelegge for gode unge ledere. For best mulig å kunne planlegge og gjennomføre arrangementet, trenger 
vi unge ressurspersoner som tenker nytt, og som ønsker mer ansvarsoppgaver. Med andre ord vil du gjennom 
dette prosjektet få mulighet til å være med i forkant, underveis og i etterkant av et europamesterskap. Ikke 
bare vil du få erfaring i hvordan det er å jobbe organisatorisk, men også blant annet internasjonale vinklinger, 
toppidrett, presse og media. Du vil også få innsikt i hvordan det er å jobbe med ulike samarbeidspartnere og 
interessenter, og dermed skaffe relevant erfaring for videre arbeid i norsk idrett.

Med andre ord har vi gode forutsetninger for å arrangere et europamesterskap etter våre målsettinger og i 
tillegg få svært mange gode ledere og arrangører også i forbundet i fremtiden!

Hele invitasjonen og mer informasjon om hvordan man vil være deltaker finner du her på skyting.no.

Kontaktinformasjon:

Dersom du har noen spørsmål knyttet til prosjektet «Skytternes Ungdomsnettverk», er det bare å ta kontakt 
med prosjektleder, Gyda Winther på e-post: gyda.winther@skyting.no

SKYTTERNES
UNGDOMSNETTVERK

■ Unik presisjon, 160 000 målinger/sek
■ Høyeste godkjenning i ISSF 

■ Integrert rød/grønn led lys (for pistol)
■ Hardox front for ekstra beskyttelse (.357 mag) 
■ SIUS Publikumsvisning – Internett live - mobil live

Pålitelighet teller……

LS25/50
Skiven verden står i kø for å anskaffe!

Romsdalsveien 6  Tel: +47 911 20 200
6300 Åndalsnes  post@sius.no

10/15/25/50m og 100m for pistol / rifle

Official ISSF Results Provider
Worldwide the only system with 
ISSF-approval for all disciplines

El-Score

LS25/50  
LASERSCORE® For mer info:

■ SIUS.com

■ Sport Shooting International

CLICK for more online...

https://www.skyting.no/skytternesungdomsnettverk/
mailto:gyda.winther%40skyting.no?subject=
https://sius.com/en/


15

■ Unik presisjon, 160 000 målinger/sek
■ Høyeste godkjenning i ISSF 

■ Integrert rød/grønn led lys (for pistol)
■ Hardox front for ekstra beskyttelse (.357 mag) 
■ SIUS Publikumsvisning – Internett live - mobil live

Pålitelighet teller……

LS25/50
Skiven verden står i kø for å anskaffe!

Romsdalsveien 6  Tel: +47 911 20 200
6300 Åndalsnes  post@sius.no

10/15/25/50m og 100m for pistol / rifle

Official ISSF Results Provider
Worldwide the only system with 
ISSF-approval for all disciplines

El-Score

LS25/50  
LASERSCORE® For mer info:

■ SIUS.com

■ Sport Shooting International

CLICK for more online...

https://sius.com/en/


16

HVA I ALL VERDEN 

ER PPC-SKYTING?

I korte trekk kan man sammenfatte PPC skyting i følgende setning: «PPC er presisjonsskyting med 
revolver og pistol i cal. .32-.45 der man i forskjellige skytestillinger skyter på avstander fra 3 til 50 
yards»

 // TEKST: Espen Halvorsen, Vestfold Skytterkrets/

Historisk er dette en pistolskyte-
gren som har aner tilbake til 
slutten av 1950-tallet.

Opprinnelsen til øvelsen kom fra 
Department of Police Administra-
tion at University of Indiana som i 
1957 i samarbeid med Colt utar-
beidet en øvelse og skivemateriell 
som var mer tilpasset skyting for 

politiet.

Frem til dette tidspunktet hadde 
politiet stort sett skutt ordinære 
«bullseye» konkurranser og tre-
ninger. Dette var ikke godt nok og 
man utviklet som sagt en skyte-
gren som var mer i tråd med det 
man som politimann kunne møte i 
det virkelige liv.

Den første internasjonale 
PPC-konkurransen ble holdt i 
Indiana i 1959 med 429 deltagere 
fra 22 amerikanske stater, Puerto 
Rico og Canada.

Det har vært en del justeringer av 
øvelsen opp gjennom årene, bl.a. 
med antall skudd det skal lades 

PPC-skyttere i aksjon.
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med, om våpenet skal være ladd 
eller ikke og skytetider. 

Men i all hovedsak har man vært 
tro mot selve konseptet fra -59.

I dag har skytegrenen utviklet 
seg til å bli en internasjonal 
konkurranseform med mer enn 
25 medlemsland. Man arrangerer 
blant annet VM, EM og nasjonale 
konkurranser.

Som en liten kuriositet er ikke 
USA blant disse medlemslandene. 

Der er nemlig fortsatt PPC en 
skytegren som er forbeholdt politi 
og statlige etater med politiop-
pgaver.

I Norge organiseres PPC-skytin-
gen gjennom Norges Skytter-
forbund. Man følger det inter-
nasjonale reglementet så langt 
som mulig, men med noen 
tilpasninger. Disse er beskrevet i 
det nasjonale pistolreglementet. 
Skytegrenen ivaretas av Bredde-
idrettskomitéen (BIK) som har 
ansvar for oppfølgingen nasjonalt 
i tillegg til innrapportering av 
resultater og klasseføring til det 
internasjonale forbundet.

Så til selve skytingen: Den består 
hovedsakelig av tre øvelser der 
man skyter henholdsvis 150, 60 
eller 48 skudd. 

De to førstnevnte øvelsene er 
identiske med unntak av antall 
skudd. En 60-skudds match 
kan skytes som en del av en 
150-skudds match. 48-skudds 
matchen har et par øvelser som er 
annerledes, men ikke mye.

Avstandene det skytes på varierer 
fra 3-50 yards. Man kan velge å 
bruke meter i stedet for yards.

I løpet av matchen skal skytterne 
skyte stående, liggende, sittende 
og på begge sider av en barrikade. 
I alle øvelsene lader man magasin-
er eller tønne/ hurtiglader med 
maksimalt 6 skudd.

Skivene det skytes på kan minne 
om de gamle silhuettskivene for 
dere som husker disse. Det poen-
gtellende området er på størrelse 
med dagens duellskive men er 
ovalt. 

Skivene ser store ut på kort hold 
og mange har uttalt at «dette kan 
da ikke være så vanskelig», men 
når kaliberet er grovt og ladnin-
gene harde har det vært flere som 
har måtte bite i seg denne uttalels-
en.

Det å skyte fra barrikade, også 
med dårligste hånd, sittende og 
liggende gjør utfordringen enda 
større. Og her er det ikke noe 
«juks» på liggende med skrå 
standplass. Her er det bakken som 
gjelder.

En annen utfordring er at man 
starter alle øvelsene med våpen i 
hylster og man trekker i det «fløy-
ta går». Spesielt øvelsen 12 skudd 
på 20 sekunder kan by på litt 
fingertrøbbel, og det er fort gjort å 
stå igjen med for få tomhylser og 
for mange skarpe skudd når tiden 

er ute. Og slikt blir det jo som 
kjent ikke poeng av.

Med unntak av en øvelse i 
48-skudds matchen, skytes i prak-
sis alle øvelser med to hånds grep. 
Dette er ikke et krav men det faller 
seg helt naturlig å skyte på denne 
måten.

Omlading er også en del av 
øvelsen. For pistol kommer dette 
«fort inn i fingrene», og etter litt 
trening går det stort sett prob-
lemfritt for de fleste. Hurtiglad-
ing med revolver skaper ofte litt 
mer utfordring. Her må man nok 
påregne å trene en del før man blir 
god til dette. Med andre ord er det 
trening, trening og atter trening 
som gjelder om man vil hevde seg 
i toppen.

 Nå er det sikkert noen av dere 
som rynket litt på nesa når jeg 
nevnte trekk fra hylster. Et av 
hovedfokusene i PPC skyting 
er sikkerhet. Og her er reglene 
strenge.

Våpen skal enten være nedpakket 
i bag/ koffert eller bæres i hyl-
ster. Det er avsatt et område til 
sikkerhetssone, og det er kun her 
man får lov til å håndtere våpen 
utenom selve skyteøvelsen. Alle 
andre steder er det forbudt å røre 
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våpenet.

I sikkerhetssonen er det strengt 
forbudt å håndtere ammunisjon. 
Våpen skal heller ikke ha isatt 
magasin og hanen på revolvere 
skal være nedspent. Hylsteret skal 
ha en slik utforming at det dekker 
avtrekkerbøylen.

Alle øvelser starter med tomt 
kammer for pistol og nedspent 
hane for revolver. I det man 
trekker pistolen ut av hylsteret er 
det altså ikke patron i kammeret. 
Ammunisjon og øvrig utstyr kan, 
med tidligere nevnt begrensing, 
håndteres «hvor som helst». 

Det er ønskelig at man i størst 
mulig grad er klar til de enkelte 
deløvelsene med fylte magasiner 
og hurtigladere, rett og slett for 
å spare tid. Tanken er at så lenge 
våpen og ammunisjon holdes 
adskilt, er man helt sikker på at 
man unngår uønskede hendelser 
og potensielle vådeskudd.

Hva så med utstyr? Ofte hører 
man at folk si at «nei dette er ikke 
noe for meg da jeg må investere 
så mye penger for å få alt jeg 
trenger». Dette medfører definitivt 
ikke riktighet. Man må selvfølgelig 
ha noe og skyte med. I tillegg 
trenger man 4 magasiner eller 3 
hurtigladere.

Da PPC-skyting i all hovedsak 
henvender seg til skyttere som al-
lerede er våpeneiere ender det ofte 
opp med at man kun må spandere 
et par ekstra magasiner eller noen 
hurtigladere på seg selv.

Det andre kravet som stilles er 
som tidligere nevnt hylster som 
dekker avtrekkerbøylen. Her er 
det ikke krav til kvalitet og i sin 
enkleste form kan man godt lage 
dette av «papp og gaffa». Det har 
vært observert en skytter med 
hylster laget av en rosa badetøffel. 
Så her er det bare fantasien som 
setter grenser.

Når det er sagt finnes det mange 
alternativer å velge mellom som 
ikke koster så mye. Det er jo 
og fullt mulig å benytte et slikt 
hylster for eksempel i feltløypa. 
Magasinholdere eller holdere for 
hurtigladere er også fint å ha men 
strengt tatt ikke påkrevd.

Til forskjell fra øvrige øvelser i 
NSF er det et krav om bruk av 
briller i PPC. 

Reglene for dette styres av det 
internasjonale reglementet og her 
dreier det seg om sikkerhet for 
skytterne. 

Så finnes det jo masse utstyr som 
er «kjekt å ha», for eksempel 
klokke, bag, ladebrett og så videre. 
For de som har penger til overs er 
det absolutt mulig å få omsetning 
på disse.

I og med at denne skytegrenen 
henvender seg til de som allerede 
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er våpeneiere er nok mulighet-
en stor for at man allerede har 
et våpen som kan brukes i PPC. 
De to typiske våpnene som nok 
mange allerede har liggende i 
våpenskapet er «feltrevolveren» 
eller «9-millimeteren».

Det er en liten ting som kan lage 
litt plunder, spesielt for noen 
revolverskyttere. Det er nemlig et 
ufravikelig krav at våpen ikke skal 
gjøres mindre sikkert enn det var 
når det ble levert fra fabrikken. 
Typisk må da hanefallsikringen 
på revolvere være på plass. Når 
det gjelder ammunisjon er det en 
del klasser som har helt spesifikke 
krav til både kuletype, kuletyngde, 
kaliber og anslagsenergi. I andre 
klasser er dette mer fritt.

I PPC skytes det på pappskiver og 
dømming foregår på vanlig måte. 
Om streken er brutt dømmes 
skuddet inn. Dersom det sitter 
3 eller flere skudd i samme hull 
og man ikke finner «det siste» 
skuddet i skiva, dømmes dette inn. 
Man forutsetter altså at man har 
skutt dette skuddet i samlingen 
der det er et stort hull. Dette er 
typisk på de korte holdene.

Om noen har skutt i feil skive 
kan man enten godta den laveste 
poengsummen samlet eller be om 
omskyting av øvelsen. Det er skyt-
terne selv som dømmer naboskiva 
til høyre. Resultatene registreres 
på egnet resultatkort som må un-
derskrives av både skytter og den 
som dømmer. Ved behov hjelper 
skyteleder til med dømmingen.

I noen stevner dømmer man 
skivene direkte på plass mens i 
andre stevner bytter man skiver 
underveis og dømmer disse samlet 
etterpå. Det finnes også reduserte 
skiver for å kunne skyte 50 yards-
øvelsene på 25 yards.

Banen er i sin enkleste form et 
åpent område der man har 50 
yards avstand til skivene. I tillegg 
må man ha en stolpe der man 
skyter barrikadeøvelsene fra. Man 
kan velge å ha stolper på både 25 
og 50 yards, eller flytte skivene 
frem og tilbake. Om man har et 
standplasshus kan det siste være 

det enkleste.

Bredden på standplassen skal være 
minimum 1,25 meter med 0,625 
meter på hver side fra senter av 
stolpen. Dette kan det jo være greit 
å ha i bakhodet dersom man skal 
lage flerbruksbane.

Man deler skytingen inn i både 
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våpen- og ferdighetsklasser. Det 
er totalt 9 forskjellige klasser for 
våpen. Det fullt mulig å benytte 
samme våpen i flere klasser. Om 
man har en 2,75’ revolver i kaliber 
.38 kan man faktisk benytte denne 
i hele 6 klasser. Riktignok skal 
man da være en eksepsjonelt god 
skytter om man skal hevde seg i 
R1500, men det er jo lov å prøve 
seg. Internasjonalt er skytterne 
inndelt i 5 ferdighetsklasser. Dette 
gjelder også norske skyttere selv 
om man nasjonalt konkurrerer i 
en og samme klasse.  

Den internasjonale klasseinnde-
lingen gjøres ut i fra oppnådde 
resultater i en 150-skudds match. 
For å klatre opp til neste trinn må 
man ha to resultater som har en 
poengsum høyere enn minimum 
for klassen. 

Som et eksempel er Marksman 
den laveste klassen. Her må man 
ha en poengsum som ligger mel-
lom 0-1289 poeng. For å komme 
inn i klassen High Master må man 
ha skutt 2 ganger over 1476 poeng. 
Maksimal oppnåelig poengsum er 
1500, og det er det ikke mange i 
verden som har oppnådd.

Ved å fullføre en 150-skuddsmatch 
blir man klassifisert internasjonalt 
og får en WA-ID som gjør at man 
kan delta i PPC-konkurranser over 
hele verden uten noe mer om og 
men. 

For vår del betyr dette stort sett 
i Sverige eller øvrige Europa. I 
2021 er det EM i Tsjekkia. Da er 
det fritt frem for alle med WA-
ID til å melde seg på. En fin ting 
i PPC er at man i internasjonale 
mesterskap skyter i sin ferdighet-
sklasse. Dette betyr at man kan 
bli verdensmester i PPC i klassen 
Marksman. 

NSF har satt et krav om kurs for 
de som skal skyte PPC. Når det er 
sagt er det ikke all verdens strenge 
krav som skal oppfylles, men 
om man skal ha noen glede av 
skytingen må man nødvendigvis 
få opplæring i hvordan dette skal 
utføres.

PPC-skytingen har så langt vært 
lokalisert til Bergens- og Østland-
sområdet men det er og aktivitet 
både på Sørlandet og i Mjøstrak-
tene så det bør være mulighet for 
å få hjelp dersom man ønsker 
opplæring.

Etter å ha vært både «inne og ute» 
hos politiet, har det nå blitt slått 
fast en gang for alle at PPC er et 
selvstendig ervervsgrunnlag for 
våpen og likestilles med alle andre 
skytegrener i NSF.

Med «blyspøkelse» hengende 
over oss og stadige restriksjoner 
i skog og mark for feltskytterne, 
kan jo kanskje PPC være en 
skytegren der man kan finne nye 
utfordringer.

Håper dette har gitt et innblikk 
i hva PPC skyting er og at det 
kanskje har gjort noen av dere 
nysgjerrige nok til å prøve seg. Vi 
i PPC miljøet ønsker dere hjertelig 
velkomne til en utfordrende og for 
mange en litt annerledes skyte-
gren.

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 941post@skytterbriller.no

Annonse:
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SKYTTERADMIN 2.0 

NÆRMER SEG!

SkytterAdmin 2.0-prosjektet nærmer seg første GO-live som er den 1.november 2020!

NSF har i dette prosjektet inngått et samarbeid med firmaet Rubic AS om utvikling av nytt administrasjonssystem 
for vår idrett. Dette innebærer en ny løsning for terminlister, klasseføring, påmeldingsløsning, ranking og 
mere til. Samtidig skal NSF sine medlemsklubber gå over til et nytt og bedre administrasjonsverktøy – 
Rubic Medlem. Dette vil gi klubbene og medlemmene lavere kostnader på gebyrer ved fakturering og annen 
betaling enn de har i dagens Klubb- og SportAdmin.

– Det er spesielt mulighetene til mye bedre økonomioppfølging for klubben samt kommunikasjon mellom 
klubb og medlemmer som gir en merkbar forbedring, forteller Henning Harry Thorsen som er leder i 
Hafrsfjord Pistolklubb og Rogaland Skytterkrets.

Hafrsfjord PK var første klubb i NSF til å «melde overgang» i 2020 og de har kun positive tilbakemeldinger å 
komme med. I tillegg til de nevnte forbedringene får vi tilgjengelig løsninger som kan støtte administrasjon 
av dugnadsarbeid, mannskapshåndtering ved arrangement, booking av foreningens «arealer» osv.

For at klubbene skal ta dette Rubic Medlem i bruk må klubben «onboardes», en prosess som først innebærer 
at klubben vedtar å benytte Rubic Medlem som administrasjonsverktøy. Deretter melder styret fra til NIF 
om overgangen til Rubic medlem gjennom en epost til support@idrettsforbundet.no, med det aktuelle 
styrereferatet som vedlegg. Rubic vil deretter få muligheten til å laste ned alle klubbens data til sin løsning, 
og så tar de kontakt med klubben din for å komme videre.

Det vil bli gjort tilgjengelig opplæring i Rubic Medlem i løpet av siste uken i oktober og dette vil samtidig 
bli gjort tilgjengelig på skyting.no. Målet er å ha så mange klubber som mulig over på Rubic Medlem ved 
årsskiftet.
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Også foran sesongen 2021 deles 
utøverne inn i ELITE, UNG og 
treningsgrupper i de enkelte 
grener. Nytt av året er en diffe-
rensiering på vårt høyeste, der 
skyttere helt i verdenstoppen 
klassifiseres som ELITE+ og 
øvrige som ELITE-skyttere.

Nivået UNG har gruppene UNG+ 
for skyttere på vei mot verden-
stoppen og UNG for lovende unge 
skyttere. I tillegg er våre trenings-
grupper et tilbud for våre nest 
beste utøvere med mulighet til å 
nå topp internasjonalt nivå.

Det er funnet plass til 16 skyttere 
på ELITE og ELITE+, 29 skyttere 
på UNG og UNG+ i tillegg til 21 
skyttere på Skytterlandslagets 
treningsgrupper. Totalt gir det et 
tilbud til 66 skyttere kommende 
sesong.

HER ER SKYTTERLANDSLAGET 2021
Vi har gleden av å presentere Skytterlandslaget 2021 og samtidig alle uttakskriterer og sesongop-
plegget for alle grener kommende sesong.

– Vi møter en ny utfordrende 
sesong med koronapandemien 
som største usikkerhet. For andre 
år på rad skal vi forberede oss 
til OL og Paralympics, i tillegg 
til 7 internasjonale mesterskap, 
9 World Cup-stevner og andre 
internasjonale konkurranser. Vi 
er heldige som da kan mønstre 
svært mange lovende og dyktige 
skyttere og engasjerte trenere 
på Skytterlandslaget 2021, sier 
sportssjef Tor Idar Aune.

Trykk her for å laste ned PDF 
med fullstendig uttak for Skytter-
landslaget 2021, samt komplett 
sesongopplegg og uttakskriterier 
for 2021

– Det er svært mange hensyn å ta 
og vi håper vi har kommet i mål 
på en god måte. Vurderingskrav 
til ELITE+, ELITE og UNG+ ble 
presentert før sommeren og disse 

har hatt avgjørende betydning for 
vår vurdering før uttak. Innstill-
ingen til uttak vedtatt i Top-
pidrettskomiteen har kontrollert 
at alle kriterier har blitt fulgt. Det 
finnes noen individuelle hensyn 
som er i varetatt, men vi er trygge 
på at uttaket er rettferdig og for-
nuftig, sier sportssjefen i NSF.

På linken til venstre finner du 
et dokument som inneholder alt 
om Skytterlandslaget, uttaket og 
uttakskriterier for alle grener i 
2021. Her kan komme endringer 
på grunn av koronapandemien, 
men alt er redegjort for i dette 
samlede dokumentet.

Vi gratulerer alle uttatte skyt-
tere med plass i våre grupper og 
ønsker alle skyttere lykke til med 
satsingen mot sesongen 2021.

TOPPIDRETT

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/10/2021-skytterlandslaget-v1-1.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/10/2021-skytterlandslaget-v1-1.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/10/2021-skytterlandslaget-v1-1.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/10/2021-skytterlandslaget-v1-1.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/10/2021-skytterlandslaget-v1-1.pdf
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SKYTTERLANDSLAGET ELITE 2021:

ELITE + (5)  
Jeanette Hegg Duestad  Rifle  
Jenny Stene   Rifle  
Henrik Larsen   Rifle  
Simon Kolstad Claussen Rifle  
Erik Watndal   Skeet

ELITE (11)  
Ole-Harald Aas   Pistol  
Julie Paulsen Johannesen Rifle  
Katrine Lund   Rifle  
Endre Hagelund  Rifle                             
Jon-Hermann Hegg  Rifle  
Heidi Sørlie-Rogne  Rifle Para  
Kristbjørg Dale Bolstad  Rifle Para         
Sonja Tobiassen  Rifle Para  
Jørn Dalen   Rifle Para  
Paul Aksel Johansen  Rifle Para  
Jørgen Engen   Skeet

SKYTTERLANDSLAGET UNG 2021: 
UNG+ (7)  
Mattis Hembre   Pistol 
Johanna Reksten  Rifle 
Karina Stette   Rifle 
Mari Bårdseng Løvseth  Rifle 
Tonje Engevik   Rifle 
Ole Martin Halvorsen  Rifle 
Ruben Grønbeck Lillerud OL-trap

UNG (22) 
Ann Helen Aune  Pistol 
Elena Eikevoll Heltne  Pistol 
Emmeline Ekrem Bryhn Pistol 
Tiril Fredrikke Schüller  Pistol 
Erik Eknes   Pistol 
Tobias Skaarstad  Pistol 
Martin Sørlie-Rogne  Rifle Para 
Vegard Sørlie Krogsæther Rifle Para 
Aleksander Teisrud  Rifle 
Anita Bjørkedal   Rifle 
Benedikte Oppedal  Rifle 
Martine Sve   Rifle 
Milda Marina Søberg Haugen Rifle 

Oda Løvseth   Rifle 
Sandra Vindfjell Frøholm Rifle 
Torinn Eiken   Rifle 
Anders Hjerkinn Helgetun Rifle 
Lars G Lilleng    Rifle (studier i USA) 
Martin Nesvik Voss                    Rifle 
Tobias Bernhoft-Osa  Rifle 
Oliver Gylta Olsen  Rifle 
Sigmund Grimsrud  Rifle

SKYTTERLANDSLAGET 
TRENINGSGRUPPER 2021:

PISTOL Treningsgruppe (5)  
Siv Marit Løvhaug  Pistol 
Gunrid Kjellmark  Pistol 
Espen Magnussen  Pistol 
Runar Magnussen  Pistol 
Morten Nygård Bergheim Pistol

PISTOL PARA Treningsgruppe (2) 
Espen Børsum Jensen  Pistol Para 
Sun Bore   Pistol Para

RIFLE VILTMÅL Treningsgruppe (4)  
Emilie Sørlie   Rifle Viltmål 
Anneline Tangen  Rifle Viltmål 
Even Nordsveen  Rifle Viltmål 
Tommy Andre Sørlie  Rifle Viltmål

RIFLE PARA Treningsgruppe (3)  
Monica Lillehagen  Rifle Para 
Therese Løvhaug  Rifle Para 
Ove Foss   Rifle Para

LERDUE OL-TRAP Treningsgruppe (4)  
Rachelle Wolff   Lerdue OL-trap 
Espen Unneland  Lerdue OL-trap 
Morten Bergersen  Lerdue OL-trap 
Ruben Grønbeck Lillerud Lerdue OL-trap (UNG)

LERDUE SKEET Treningsgruppe (3)  
Malin Farsjø   Lerdue Skeet 
Tom Beier Jensen  Lerdue Skeet 
Ole Eilif Undseth  Lerdue Skeet



24

TILBAKE PÅ 

SKYTTERKARTET

Det er med stor glede at vi registrerer at Levanger Sportskyttere og Trøndelag er tilbake på rifle-
banene både som deltagere og ikke minst som arrangører. 

 // TEKST: Bjørn Myrset //

Siste helgen i august avviklet Erik 
Stai & co i Levanger Sportskyt-
tere Veteran-NM i rifleskyting på 
50m og 300m med stor presisjon, 
entusiasme og med godt smittev-
ern. Entusiasmen med altmulig-
skytteren Nils H. Dahl i spissen 
har opplagt spredd seg. Klubben 
stilte med hele 27 veteraner fra 
hele trønderfylket i sitt eget NM. 

Litt lenger i sør i fylket har Lånke 
også fått kjenne på entusias-
men smitten og, de har allerede 
programmert inn 20 stevner det 
neste året. Ved Skytter-Metropo-
len Meråkerhar det i mange år 
vært masse unge talenter, nå får 
de tilbud som virkelig monner. 
Det er stiftet et nytt lag der oppe 
som har tre undergrupper. ski, 

skiskyting og skyting, sier Knut 
Bakken som fortsatt er nestoren 
der oppe. Så bygges det 50m bane 
i Skaun om dagen og det vurderes 
baner i Granåsen og det luktes på 
innendørsmuligheten i området 
Namsos. Masse spennende på 
gang i Trøndelag.

Rundt 100 veteran-rifleskyttere 

Nils Håvard Dahl var leder av 
organisasjonskomiteen som stod for et meget 
vellykket arrangement. Foto: Svein-Erik 
Tosterud
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hadde tatt veien til Levanger som 
ofte hadde ansvar for større nas-
jonale mesterskap tidligere. 300m 
ble avviklet på Levanger & Frol 
sin 200m bane, som passet som 
hånd i hanske til dette arrange-
mentet, med sine restriksjoner og 
muligheter. 50m banen i Tors-
bustaden som ligger idyllisk til 
ift vind og vær, var blitt skikkelig 
opprustet og fremsto i glimrende 
forfatning. Den fremstår faktisk i 
dag som landets flotteste utendørs 
50m bane med kapasitet på hele 
20 skiver.

ARRANGØREN HØSTET ROS

Et godt stevne skal inneholde god 

forhåndsinfo, gode rutiner ved 
ankomst, trygg og sikker sky-
teledelse og et godt premiebord 
med premieutdelinger i høytidige 
rammer. Akkurat den siste biten 
er svært krevende å få til når en 
skal unngå berøring både av ma-
teriell og utøvere. Alt dette står til 
toppkarakter i NM arrangementet 
i Levanger. Så godt fornøyd var 
deltagerne at arrangøren spo-
renstreks ble oppfordret til å ta 
arrangementet også neste år. Slikt 
gir inspirasjon.

HØYT NIVÅ UNDER RIFLE-NM FOR VETERANENE

Levanger SSL sto for et vel gjennomført NM for rifleveteranene midt i september. Det ble benyttet to flotte 
baneanlegg med noen få kilometers avstand. 
Tekst: Svein-Erik Tosterud

Lagets egen 50-metersbane Torsbustaden er et flott anlegg, og forholdene var gode, bortsett fra at noen lag 
fikk litt problemer med til dels kraftig motlys. 300-meterøvelsene ble skutt simulert på 200-metersbanen 
Brekken, som tilhører Levanger og Frol Skytterlag (DFS). Dette er en ganske nyrestaurert skytebane med 
fine standplasser og nytt elektronisk skiveanlegg. Denne banen ble også benyttet da Trulsrudstevnet på 100 
m ble arrangert dagen før NM. 

Resultatene i stevnet ble til dels svært gode. Vi nevner at Harald Stenvaag og Bjørn Egil Hansen (V65) skjøt 
397 og Nils Petter Håkedal (V45) og 396 på 300 m liggende (alle tre avbildet i fotoet over). Hilde Lundby 
Stensrud (V45) skjøt imponerende 573 på halvmatchen og 622,0 på liggende på 50 meter. Knut Bakken 
imponerte også med sin knematch på 582 med grovkaliber. Fridtjof Dypveit som vant 2x30 skudd på 50 
meter, tok sølv- og bronsemedaljer på de tre øvrige øvelsene i V73. I tillegg var han på laget som tok gullet 
i match på 50 meter.

Hilde Lundby Stensrud (V45) skjøt 
imponerende 573 på halvmatchen og 622,0 på 
liggende på 50 meter.
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I august 2019 startet byggearbei-
det og 8. mai 2020, ble skyteba-
nen godkjent av ordensmakten. 
En av Nord-Norges største og 
mest aktive pistolklubber, var 
endelig herre i eget hus. Koro-
napandemien la en liten demper 
på feiringen, men 12. september 
2020 kunne man slippe jubelen 
løs, og invitere til storstilt åp-
ningsstevne.

Siden Mo pistolklubb kunne ta 
skytebanen i bruk nå i høst, har 

ENDELIG HERRE I EGET HUS
Siden Mo pistolklubb ble dannet i 1964, har klubben levd et relativt omflakkende liv i leide lokaler. 
Sist i en kjeller på et av forstedene til Mo i Rana, inntil kjelleren ble omgjort til garasjeanlegg for 
et leilighetskompleks. I forkant av utflyttingen foregikk en intens jakt etter nye lokaler. Redningen 
kom i form av et tilbud fra Rana kommune. Ei festetomt på Sagbakken idrettspark ble tilbudt, med 
en festekontrakt på 30 år til en årlig leiepris på null kroner. Det kan man kalle for kommunen sin 
det.
// AV HANS OLAV BJELVIN //

medlemsmassen økt med 10 styk-
ker, slik at pistolklubben i polar-
sirkelbyen Mo i Rana, nå teller 
190 medlemmer. Forespørselen 
etter nybegynnerkurs er stor. 
Neste kurs for 10 nye skyttere, 
har allerede 6 personer på 
venteliste. I og med at man har 
fått økt kapasiteten fra 5 til 10 
standplasser og åpningstilbud 4 
dager i uka, føler klubben at de 
har god kapasitet. Og det kan 
saktens trenges, for på kvelder for 
juniorskyttere, stiller det opptil 

18 skyttere. 

Innenfor sine 424 kvadratme-
ter kan Mo pistolklubb tilby 10 
standplasser på 25 meter med 
elektroniske skiver for kulevåpen. 
I tillegg har man 10 skiver for 
10 meter med optiske skiver for 
luftvåpen. Alt levert av Kongsberg 
Target Systems og finansiert av 
sponsede midler samt egenkap-
ital.
Kulefangerne på 25 meter er en 
innovativ kreasjon fra formann 

MO PISTOLKLUBB

Stor aktivitet blant jenter og gutter. Morgendagens generasjon av pistolskyttere.
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Ronny Pedersens hånd. Etter å ha 
passert blinken går kula gjen-
nom ei tykk gummimatte hvorpå 
den treffer en skråplate av stål. 
Denne stålplata leder prosjektilet 
inn i et stålrør som leder ned i 
ei oppsamlingsbøtte på gulvet. 
Genialt, enkelt og greit. Blyet 
tas senere hånd om av klubbens 
kulestøpende hjemmeladere i 
god gjenbruks ånd. Hver av de ti 
standplassbordene har heve og 
senkefunksjon. Alt virker gjen-
nomtenkt, funksjonelt og tilpas-
set, ikke minst rullestolbrukende 
skyttere. De optiske luftskivene er 

bygget inn i flyttbare tårn. Disse 
trilles ut på anviste plasser foran 
standplass, når det skal skytes 
med luftpistol.

Prosjekt og anleggsleder Roy 
Blokhus kan fortelle at det er 
investert 6,3 millioner kroner i 
anlegget. Disse er fordelt med 2,2 
millioner i oppsparte midler. 2,4 
millioner i spillemidler.

Etter momsrefusjon regner klub-
ben med å være gjeldfri innen 
utgangen av 2021.

Mo pistolklubbs formann Ronny Pedersen til venstre, 
flankert av prosjekt- og anleggsleder Roy Blokhus.

Utsikt fra standplass.

Åpningsstevnet, bare for å ha det 
nevnt, ble avviklet på formann 
Ronny sin fødselsdag. Som for-
mann har Ronny sittet i hele 23 
år. Men i motsetning til dikta-
torer vi ikke liker å nevne, har 
Ronny flytt på sin lange erfaring 
og elskelige vesen, kommer det 
humrende fra resten av huslyden. 
Men som formannen påpeker 
gjør en svale ingen sommer. 
Mo pistolklubb har i alle år blitt 
drevet av et hardtarbeidende og 
seriøst styre med, ikke minst et 
glimt i øyet.
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Prosjekt- og anleggsleder Roy Blokhus demonstrerer de heve og senkbare standplassbordene.

Formann Ronny Pedersens kreasjon av kulefanger 
med oppsamlingsfunksjon.

Optiske luftpistolskiver i egenprodusert tårn. 
Selvgjort er velgjort.
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KNUT TRULSRUD FIKK

SITT EGET STEVNE

I tilknytning til årets Norgesmesterskap for rifleveteranene i Levanger, ble det også arrangert et 
eget «Trulsrudstevne», til ære for Knut Trulsrud fra Bærums Skytterlag.

 // TEKST: Svein-Erik Tosterud//

– Det var en stor og hyggelig 
overraskelse at Levanger SSL laget 
dette stevnet. Det er ikke mange 
som får navnet sitt knyttet til et 
arrangement før de har sagt farvel 
til denne verden, sier en glad og 
stolt Knut Trulsrud.

80-åringen kan se tilbake på en 
lang karriere som skytter, og ikke 
minst tillitsvalgt på alle nivåer fra 
klubb til forbund. Som skytter har 
han hevdet seg både nasjonalt og 
internasjonalt. De siste par tiårene 

har han gjort en stor innsats for 
Norske Rifleveteraner, blant annet 
som mangeårig leder frem til han 
ga stafettpinnen til Magne Ivar 
Mellem tidligere i år.

Han er også primus motor for de 
mange hyggelige veteranturene til 
Tyskland vår og høst, og for noen 
få år siden startet han Bærum 
Masters, et stevne for både norske 
og nordiske veteraner. Og her har 
han innført øvelsen som kanskje 
er hovedgrunnen til at han fikk 

sitt eget navn på dette stevnet – 
nemlig 60 skudd liggende på 100 
meter med .22-kaliber.

Stevnet i Levanger ble velsignet 
med kraftig og sterkt skiftende 
vind, slik at alle deltagerne fikk 
erfare hvilke utfordringer som 
oppstår med finkaliber under van-
skelige forhold. Resultatnivået var 
betydelig under det man kunne 
vente under normale forhold!

Knut Trulsrud
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ØYVIND SIREVAAG 

GIR SEG VED NTG

En av verdens beste skyttere - Henrik Larsen (23) - overtar stafettpinnen som sportsjef ved skytter-
linja ved NTG Kongsvinger. Den mest markante treneren og den med flest nasjonale- og internas-
jonale titler i Norges Skytterforbunds historie, trer til side for oppnådd alderspensjon. 

 // TEKST OG FOTO: Bjørn Myrset //

Øyvind Sirevaag (i midten) avbildet med flere 
tidligere elever. Henrik Larsen (til venstre) 
tar over staffetpinnen som sportssjef ved 
skytterlinjen til NTG Kongsvinger.
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Det ligger ikke i den norske kul-
turen å rangere mennesker, med 
mindre de konkurrerer. Men, jeg 
nøler ikke for egen regning med å 
hevde at Øyvind Sirevaag som har 
vært sportssjef, trener og lærer 
ved skytterlinjen ved NTG Kongs-
vinger i bortimot enn mannsalder, 
har mye av æren for at det er 
oppstått en toppidrettskultur i 
Skytter-Norge.

Han trente selv uhorvelige 
mengder de siste 10–15 årene av 
sin karriere, og har klart å smitte 
denne iveren over på treningsvillig 
ungdom fra hele landet. Noe som 
har gitt oss mange flotte ambas-
sadører og ikke minst resultater 
og da medaljer. I bøtter og spann 
faktisk. Både fra inn- og utland. 

Hvor mange NM, Nordisk Mester-
skap, EM og VM-medaljer, samt 
WC, Militært VM og OL-finaler 
hans elever har høstet vet vel bare 
han selv. Men det er uhorvelig 
mange. Og Skytter-Norge må bare 
takke for hans enorme innsats - 
for alle sine elever - til alle døgnets 
tider. 

KONTROVERSIELL OG DYKTIG

Som svært mange av verdens 
beste trenere er den tidligere 
offiseren fra Stavanger kjent for 
å gå sine egne veier, bruke sine 
egne metoder og ikke minst svare 
krystallklart når en spør om hans 
mening. Og, han er klar på sine 
meninger om det meste som 
omhandler toppidretten skyting, 
heldigvis. Han tok raskt alle ISSF-
trinnene i sin trenerkarriere etter 
at han startet ved NTG i 2003, og 
var Norges andre trener som fikk 
ISSFs rifletrener A-lisens. 

Men, han benyttet til det siste de 
aller viktigste prinsippene fra sin 
egen karriere: Etter litt veiledning 
i stillinger og teknikk; Tren mye 

og ofte, da kommer fremgangen. 
Verre er det jo egentlig ikke? 

Som vanlig er i Idretts-Norge, 
hender det allikevel at slike tre-
nere kommer litt i konflikt med 
omgivelsene. Det er fordi vi ofte 
ikke er forberedt på at noen kan 
være så kravstore, krystallklare og 
genuint opptatte av profesjonalitet 
i alle idrettens fasetter. Derfor 
vegret mange seg å spørre om han 
var interessert i større oppgaver. 
Noe han bare tok med et skulder-
trekk.

TAKK OG TAKK

Men ungdommene som har gått 
der vet å verdsette sin mentor. 
Forleden fredag hadde de avskjed-
stilstelning på skolen, med gave-
overrekkelser fra mange som har 
hatt Øyvind som lærer eller som 
har fått tatt del av hans enorme 
kunnskapsbase. 

På vegne av norsk skyttersport vil 
jeg få lov til å takke Stein Willers-
rud som satte i gang det hele og 
som ansatte Øyvind ved skolen. 
De resultater som der er oppnådd 
blant amatørskyttere, finnes det 
ikke sidestykke av verken i Norge 
eller idrettsverden for øvrig. 

RESPEKT OG FINNE MIN VEI

– Jeg har dyp respekt for den 
jobben som Øyvind har nedlagt 
for sine elever ved NTG. Sågar i 
mange år etter at de forlot skolen 
har han gratis stilt opp som trener 
og eller mentor. Han har lånt 
ut utstyr til det siste og har lagt 
hele sin sjel i dette suksessfulle 
prosjektet. Min gjerning vil gå ut 
på å ta det beste fra Øyvind sin 
grunnmur, men må prøve å finne 
min måte å lede dette videre på, sa 
Henrik Larsen ved overtagelsen.
Det gleder jeg meg voldsomt til 
Henrik.

MERITTER BLANT SIREVAAGS ELEVER:

Antall NM-gull tatt av NTG-elever, tidligere NTG-elever og andre 
utøvere som Sirevaag trente da gullet ble tatt:

I klassene Junior og senior er tallet svimlende 206 individuelle NM-
gull av totalt 425 mulige fra 2004 - 2020. 

MERK: Det er kun individuelle NM-gull som er tatt med og ikke lagskyting. 
Og kun offisielle NM-øvelser.

Antall internasjonale medaljer i EM, VM, WC, Jun- WC, Europa Cup 
finale, WC-finale, eller OL/Ungdoms-OL tatt av NTG elever, tidligere 
NTG-elever og andre som Sirevaag har trent da gullet ble tatt, i 
perioden 2004 - 2020:

I klassene junior og senior er tallet svimlende 194 internasjonale 
medaljer. Av disse står Øyvind Sirevaag bak 80%.

Statistikken er kompilert av Simon Kolstad Claussen.
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– MORO, MEN

INGEN SPESIALBEHANDLING

Henrik Larsen er som nytilsatt sportsjef i skyting ved NTG Kongsvinger klar på at de to nye Paras-
kytterne Vegard Krogsæter (16) og Martin Sørlie-Rogne (16) som startet på skolen i høst er veldig 
velkomne på teamet. Han kan derimot ikke love noen form for særbehandling. – Det ønsker vi 
heller ikke, sier gutta.

 // TEKST OG FOTO: Bjørn Myrset //

Vegard Krogsæter, Henrik Larsen og Martin 
Sørlie-Rogne.
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For aller første gang har to unge 
parautøvere startet ved NTG (en 
parautøver har gått ved Meråker 
VGS for en del år siden, men ikke 
to samtidig). Presis klokken 0645 
står en assistent klar ved klas-
serommet: Skytehallen i Kongs-
vinger. Hver eneste skoledag 
står assistenten klar for å hjelpe 
Martin som sitter i stol med sine 
forberedelser og gjennomføring 
av dagens første skyteøkt. Vegard 
klarer seg litt mer alene og klarer 
dette lett så lenge alt utstyr er i 
hallen. Trenger de hjelp stiller me-
delevene mer enn gledelig opp.

– Jeg innrømmer at jeg er spent 
på hva dette blir, sier Vegard som 
har familien boende rett utenfor 
Bergen, men som i løpet av høsten 
får de med på flyttelasset østover. 
De slår seg ned i området Tøns-
berg og da i skytter-metropolen 
Nøtterø. 

– Det blir også spennende sier 
Vegard.  

– Jeg tror dette blir veldig bra, 
sier Martin som er sønn av Heidi 
og Stian, som begge holder til mye 
i Alfhallen. Han har lagt inneban-
dyen på hylla for å satse maksi-
malt på skytingen, slik mamma 
gjør på Skytterlandslag Elite.

– Vi er blitt en fin vennegjeng og 
jeg har fire flotte dyktige assisten-
ter som bytter på å hjelpe meg. 
Jeg stortrives og gleder meg til 
fortsettelsen, sier Martin. 

GODT MOTTATT OG INTEGRERT

– Det kunne ikke blitt bedre sier 
Vegard når han skal svare på 
hvordan oppstarten gikk og ikke 
minst hvordan han ble tatt imot. 

– Alle vi nye møttes og ble raskt 
en vennegjeng som henger sam-
men nærmest døgnet rundt. Alle 

de andre skytterne ved skolen har 
tatt oss godt imot og det oppleves 
ikke som noe hokus pokus om vi 
sitter på benker/stol og skyter.

– Denne oppstarten ble langt 
hyggeligere enn jeg hadde sett for 
meg, sier Martin som innrømmer 
at han var spent på hvordan so-
sialiseringen skulle komme i gang.

– Nei, med denne gjengen er det 
nå bare å sette fokus på studiene 
og skytingen. Vi har langsiktige 
mål og store drømmer, sier begge 
to på spørsmålet om fremtiden. 

– Vi har allerede lært å holde fok-
us på det å bli bedre, det vil si lære 
mer, øve mer og heve presisjonen, 
så kommer resultatene etter hvert, 

sier Vegard som snakker på inn- 
og utpust. Begge skyter resultater 
opp under 630 poeng på trening i 
ligg øvelsen med luftrifle, hvilket 
sier at de er kommet godt i gang.

– Det er en berikelse for oss ved 
skolen sier Henrik, som ikke ser 
noe som helst poeng i å prøve å 
gjøre noen forskjell. Skyting er 
skyting, toppidrett er det samme 
uansett om du er Para utøver eller 
funksjonsfrisk. Disse to gutta har 
kommet godt i gang og jeg ser på 
de andre elevene at de tilfører mil-
jøet noe nytt og de imponerer med 
sine holdninger og profesjonalitet.

– Dette skal bli bare bli gøy, sier 
den nye sportssjefen ved NTG.
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Norges Skytterforbund er stadig 
i vekst, og har en jevn økning av 
nye medlemmer hvert år. Men 
hvem er det jevne NSF-medlem-
met? Hvor fornøyd er de fleste 
NSF-skyttere med både aktivitet, 
anlegg og informasjon fra forbun-
det?

Noen generelle svar på disse 
spørsmålene kan forbundet 
hente fra medlemsregisteret, 
men en mer detaljert medlem-

HVEM ER VI I NSF?
For første gang har Norges Skytterforbund gjennomført en medlemsundersøkelse. Her er de sen-
trale funnene fra undersøkelsen.
// AV HAAKON STENSRUD //

sundersøkelse som går litt mer 
i dybden har tidligere ikke blitt 
gjennomført, og for å hente svar 
på dette ble det derfor i sommer 
gjennomført en medlemsun-
dersøkelse for første gang.

Det var analysefirmaet Norstat 
som gjennomførte undersøkelsen 
på vegne av Norges Skytterfor-
bund. For å sikre anonymiteten 
til respondentene mottok Norges 
Skytterforbund kun aggregerte 

data fra undersøkelsen og ikke 
individuelle data per respondent. 
Det vil si at forbundet fikk svar på 
spørsmål som for eksempel hvor 
mange prosent av medlemsmas-
sen som er bosatt for eksempel i 
Bergen, hva gjennomsnittsalder-
en til medlemsmassen er og en 
pekepinn på hva den vanligste 
idrettsgrenen blant medlemmene 
er og så videre - men forbundet 
fikk ikke se individuelle svar fra 
hver respondent.

NSFS MEDLEMSUNDERSØKELSE
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Over 3500 medlemmer svarte 
på undersøkelsen, og noen av de 
mest sentrale funnene kan du lese 
mer om videre i artikkelen.

DET JEVNE NSF-MEDLEM

Skal man tro funnene fra 
undersøkelsen er det jevne 
NSF-medlemmet en mann mellom 
45–55 år, han er enten gift eller i 
et samboerforhold, skyter først og 
fremst pistoløvelser og er bosatt i 
Viken fylke.

For dem som har vært på en skyte-
bane i Norge de siste årene er det 
kanskje ikke noen stor overraskel-
se at det jevne medlemmet er en 
mann. Hele 92% av de som svarte 
på undersøkelsen var menn. De 
fleste er også godt voksne, 62% 
av respondentene oppga at de var 
over 45 år - hvorav 20% er mellom 
55–65 år og 12% er over 65 år.

Undersøkelsen levner heller ingen 
tvil om hvilken av forbundets fire 
grener som er mest populær. Hele 
85% oppga at de først og fremst 
skyter pistoløvelser, 32% skyter 
rifleøvelser, 19% er lerdueskyttere 
og 9% skyter viltmål.

Den geografiske fordelingen av 
medlemmene er mer jevn, men 
det er en overvekt av NSF-skyttere 
på Østlandet. 29% oppga at de bor 
i Viken fylke og 11% i Oslo. Utover 
dette er skytterne jevnt fordelt 
utover hele landet (se grafikk til 
høyre).

87% av respondentene oppga at de 
eier egne våpen, og den vanligste 
grunnen til å eie våpen blant NSFs 
medlemmer er enten for jakt eller 
fordi de er aktive konkurrans-
eskyttere. Mange svarte også at de 
eide våpen på grunn av arv eller av 
samlerinteresse - og et fåtall også 
for isbjørnbeskyttelse.

STORT SETT FORNØYD MED 
BÅDE ANLEGG OG KLUBBTIL-
BUD

65 % er fornøyd med tilgangen 
til klubbvåpen i sin klubb. Minst 
positive er de i Akershus (57%) og 
Telemark (58%) skytterkrets. Mest 
fornøyd er de i Aust-Agder (82%) 
og Rogaland (77%) skytterkrets.

71% er fornøyd med treningen 
som tilbys av sin klubb. Minst 
fornøyd er de i Vestfold skytter-
krets (62%). Mest fornøyd er de i 
Aust-Agder skytterkrets (80%)

60% er enig i at treningene som 
oftest ledes av instruktører eller 
trenere ved klubben. Her er 
det flest negative, av disse tre 
spørsmålene, men kun 18%. Minst 
positive er de i Hordaland (50%), 
de mest positive er i Vest-Agder 
(76%).

Generelt sett er respondentene 
fornøyd med kapasiteten ved sin 
skytterklubb. Men ved Troms 
Skytterkrets er det kun 39% som 
synes kapasiteten er god. Mest 
positive er de i Hedmark og Tele-
mark skytterkrets.

MANGE FØLER PÅ “TIDSKLEM-
MA”

De aller fleste av respondentene er 
allerede svært aktive sportsskyt-
tere, over halvparten svarte at de 
trente ukentlig ved sin klubb, og 
30% at de trente månedlig.

Samtidig oppgir de fleste at de 
gjerne skulle vært enda mer 
aktive og engasjert seg enda mer i 
klubben, men at tiden ikke strek-
ker til. Det var en stor overvekt 
av respondenter som oppga at 
“tidsklemma” i hverdagen var den 
største faktoren som hindret dem 
fra dette. Foruten dette var bedre 
tid, bedre fasiliteter, flere baner, 
flere våpen, tilgjengelighet for 
barn og økt fokus på det sosiale 
rapportert som viktig for å øke 
aktiviteten i klubbene.

IKKE FULLT SÅ GOD KJENNSKAP 
TIL NSFS INNHOLD PÅ NETT

Respondentene ble også spurt om 
hva de synes om innholdet NSF 
legger ut på sin nettside skyting.
no, men her var det vanligste 
svaret at respondentene ikke 
hadde god kjennskap til innhold-
et på nettsiden eller at de brukte 
den først og fremst for å sjekke 
terminlister og resultatlister.

Disse svarene stemmer overens 
med trafikkdata fra nettsiden, der 
terminlister og resultatlister kon-
stant er de mest besøkte delene av 
nettsiden. For ivrige brukere av 
terminlister og resultatlister er det 
verdt å nevne at den digitale løs-
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ningen for dette - SkytterAdmin 
- vil motta en solid oppgradering 
til neste år.

Blant de som svarte at de leste ny-
heter og annet innhold på skyting.
no var mange fornøyde, men flere 
respondenter etterlyste også mer 
anmeldelser av våpen, trening-
stips og klarere informasjon om 
våpenloven på NSFs nettsider.

SVÆRT JEVNT MELLOM DE 
ULIKE GRENENE

Til sist er det verdt å nevne at det 
ser ut til å være lite forskjell på 
svarene som kom inn fra respon-

denter fra forbundets fire ulike 
grener. På spørsmål om hvorvidt 
banekapasiteten i respondentenes 
klubber var god, svarte 50% av 
rifleskytterne seg helt enige i at 
det var god kapasitet, det samme 
gjorde 47% av rifle og pistolskyt-
terne og 44% av viltmålskytterne.

På spørsmål om tilgang til klub-
bvåpen svarte 48% av pistolskyt-
terne seg helt enige i at det var god 
tilgang, mens 43% av rifleskyt-
terne, 40% av lerdueskytterne og 
37% av viltmålskytterne gjorde det 
samme.

Når det kom til om respondentene 

var enige eller uenige om det er 
god tilgang på organisert trening 
i sin klubb var det enda jevnere. 
Både 50% av pistolskytterne og 
viltmålskytterne svarte seg helt 
enig i denne påstanden, mens 49% 
av rifle og lerdueskytterne gjorde 
det samme.

Det kan tyde på at det er god 
balanse mellom forbundets fire 
grener per i dag.

Svarene fra de ulike grenene var stort sett svært jevne. Her er svarene på påstanden “Banekapasiteten i min klubb er god” fordelt på de ulike 
grenene. Rundt halvparten i hver gren sa seg helt enig i påstanden.
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Noen sier de får det til ved å heve 
temperaturen på smelten til 950 
Fahrenheit; ˚F. fra det normale 
700 – 750 Fahrenheit. Men da 
begir en seg inn i et meget farlig 
terreng. Da dannes det meget giftig 
blydamp. Den er luktløs og fargeløs 
akkurat som karbonmonoksid; CO.

Den lukten en kjenner når 
temperaturen er ca 50–70 grader 
Fahrenheit over smeltepunktet 
har en typisk søtaktig lukt. Det 
er oksider som gir den lukten. 
Gassen er giftig, men lukten gjør 
at en naturlig ikke inhalerer den. 
Men ved all kontakt med flytende 
bly er det hygieneregler; Godt 
avsug, åndedrettsmaske med 
godkjent filter til smeltet bly. 
Vaske hender, munn og nese og 
aldri røke. En mener at en grunn 
til at fabrikkarbeidere i eldre tider, 

Når en skal støpe blyprojektiler er det kun ett ufravikelig krav når det 
gjelder blyblandingen. Blandingene må inneholde minimum 2% tinn; Sn. 
Grunnen er at det lar seg ikke gjøre å få gode avstøpninger med perfekte, 
skarpe wadcutterskuldre av den vanskelige designen Semi-wadcutter 
med mindre tinn.
 
// AV WILLY KLETTE //

som laget blybatterier til biler 
hadde så kort levealder, var at de 
rullet sigaretter i stedet for å kjøpe 
ferdige sigaretter. Det samlet seg 
blystøv på sigarettpapiret, og med 
en temperatur på 600 ˚C (1100 
˚F) på gloen, gikk blystøvet direkte 
over i blydamp, som da havnet ned 
i lungene sammen med nikotinet 
og CO.

Enhver som støper blyprojektiler 
bør vurdere behovet for hardhet 
på det ferdig produkt. Den 
hardhetsskalaen som passer for 
bly er Brinell-skalaen. En meget 
positiv egenskap for den skalaen 
er at dobling av hardheten også 
dobler måltallet i enheter på 5. 
Rent Bly; Pb har 5 BHN hardhet, 
10 BHN er dobbelt så hard og 
så videre. Kostnaden på blyet 
øker når hardheten øker, særlig 

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  

I DENNE SPALTEN DELER HAN 
AV SIN KUNNSKAP OG 

ERFARINGER. 

når blyblandingen må inneholde 
Antimon; Sb.

En blanding av kun Bly og tinn 
kan gi en hardhet på 12 BHN, 
når det blandes inn 10%  tinn i 
bly blandingen. Selv en blanding 
med bare 5% tinn gir 9 BHN. Går 
en ut fra en bly pris på 12 kr pr 
kilogram for bly og 100 kroner per 
kilogram for tinn vil bly prisen bli 
henholdsvis 21 kroner og 16 kroner 
per kilogram.

Jeg postulerer at  så lenge 
hastigheten på  bly projektilet 
er under 1050 fot per sekund så 
trenger en ikke større hardhet i 
legeringen enn de to nevnte. Som 
dokumentasjon så har jeg valgt ut 
typiske patronslag, projektilmasser 
og hastigheter:

.32 Smith&Wesson Long WC          98 gn             830 fps

9*19 mm                                          125 g             1020 fps

.38 Special WC                                148 gn            770 fps

.38 Special SWC                              158 gn            740 fps

.44 Special RN                                 240 gn            850 fps

.45 ACP H&G #68 SWC                   200 gn            820 fps

.45 Colt RN                                      250 gn             750 fps
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Skal en lade 9*19 mm  hi-speed, 
.357 M, .40 S&W, .38 Super, .44 
M, .454 Casull, .460 S&W og. 
500 S&W må en også ha antimon 
i legeringen. Profesjonelle 
maskinstøpere har i mange år 
brukt Magnacorp-legeringen med 
2% tinn, 6% antimon og 92% bly  
med Hardhet 18 BHN.

En grunn er at spruen rekker å 
størkne før hjulet med to-hulls 
støpeblokkene rekker å rotere til 
klokken 9, (omvendt av klokken). 
Linotype ( 4% Sn, 12% Sb og 84% 
Pb) med hardhet 22 BHN har lett 
for å renne. Den legeringen er også 
vesentlig dyrere.

Når Klette Bullet blander og smelter 
bly i en gryte som inneholder 300 
kilogram, så vil ¼-del Monotype 
og resten pipebeslag-bly gi  
Magnacorp blanding og 1/3-del 
Linotype og resten bly også gi 

Magnacorp blandingen. Går en ut 
fra pris på 12 kroner per kilogram 
for bly og pris på 50 kroner per 
kilogram for monotype og 40 
kroner per kilogram for linotype 
så vil legeringen koste henholdsvis 
21.50 kroner og 23 kroner per 
kilogram. Det er ikke lett å få tak i 
typebly lenger. Gjennom mange år 
er tusener av vogntog blitt sendt til 
kontinentet hvor de dyre metallene 
Sn og Sb er blitt destillert ut av 
typeblyet.

Det er også muligheter for å 
få kjøpt ferdig legert bly fra 
metallsmeltefirmaet Boliden. 
Magnacorp-blandingen kan koste 
60 kroner per kilogram. Prisene 
følger metallbørsen i London. 
Fra tid til annen har Klette Bullet 
fått tak i metallet antimon; Sb 
fra firmaer som selger og kjøper 
metaller.  

Disse som har sortert, har ikke 
brydd seg om eller skjønt gulfargen 
på metallet og puttet det i samme 
container som bly.  Antimon er 
et svakt gulfarget, glinsende, 
krystallinsk metall, som lett lar 
seg knuse med slegge. Antimon 
lat. Stibieum, densitet  6.7 kg/dm3   
,atommasse 122 og smeltepunkt 
630 ̊ C (1166 ̊ F).  Temperaturen på 
smeltepunktet er for høyt til at det 
vil smelte i en elektrisk smeltegryte 
våpenforretninger selger. Det 
en gjør er å legere antimon/bly i 
forholdet 50%/50%. Helle smelten 
i små former og putte barene opp i 
en gryte med  temperatur på 800 
˚F. Med litt røring løser baren med 
50% Sb seg opp.

En støper barene ved at en varmer 
opp en jerngryte med propan til 
rødglødning, lar så antimon smelte 
med samme masse bly. Ferdig 
legering helles i støpeformer 
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og baren merkes med tusj. Det 
forventes at en bruker adekvat 
verneutstyr, antimon damp er også 
giftig.

Smeltegryten og propanbrenneren 
(se bildet) er det en brukte på 
byggeplassene opptil 1990-tallet 
av rørleggerne. Skjøtene i soilrør 
(jern; Fe) ble tettet på den måten 
at en stampet ned hampgarn i 
skjøten, hvor etter en helte flytende 
bly over hampen.

Det er ikke lett å få tak i antimon. 
Et metallfirma kunne opplyse om 
at de hadde hatt antimon noen år 
tilbake i tid. Men det var i blokker 
på 100 kilogram med pris 150 
kroner per kg. I samme gate I fjor 
fikk Klette Bullet tilbud om bly til 8 
kr/kg, ulempen var at barene hadde 
masse på 200 kg. Helt uhåndterlig. 
Jeg skal ha hørt at Boliden selger 
barer med 50%/50% Pb/Sb. Det 
kan være et alternativ, særlig om 
en kan samarbeide med DFS/NSF 
sine innendørsbaner, med tilgang 
på billig bly fra kulefangere. Men 
en må fortsatt sette til 2% Sn.

Støpegryte og propanbrenner brukt av rørleggere (engelsk: plumbers ) frem til 
1990-tallet. Plumber er avledet av plumbum; latin for bly med kjemisk symbol Pb.


