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2020 går mot slutten. Et år som ikke ble som forventet, hverken 
for hver enkelt av oss, forbundet, Norge eller verden. Mange 
utfordringer ligger bak oss, men fortsatt er det en krevende 
tid, både for mennesker og bedrifter. Med jul og nyttår kom 
imidlertid et håp: Flere vaksiner blir godkjent og vaksinasjonen 
er så smått i gang. Men restriksjonene vil fortsette en stund til. 

For kontinuerlig oppdatering av koronasituasjonen i forbindelse 
med NSF, se vår infoside på skyting.no her.

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

– Ny flerbrukshall i Elverum. Seks år etter første dialogmøte, og etter 
tusenvis av dugnadstimer, står en ny flott flerbrukshall klar til bruk i 
Søndre Elverum. I tillegg til en moderne håndballhall, ligger det også en 
stor flott 25m skytebane. Les mer på side 10.

– Hedersmannen Knut Trulsrud har rundet 80 år. Når Bærumskytteren 
Knut Trulsrud fylte 80 år tidligere i høst, kunne han se tilbake på mer 
enn 65 år i skyttersporten, som utøver og organisator. De siste 15-20 
årene har han vært en drivende kraft i organiseringen av sporten for 
rifleveteranene. Les mer på side 16.

– Nybegynnertips for skyttere som er ute etter å kjøpe sin første pistol. 
Les mer på side 20.

– Arne Morten Nyfløt som er primus motor bak den populære hjemme-
baneskytingkonkurransen Home Range Open. Les mer på side 24.

– Norges Skytterforbund fyller 75 år i 2021. Les mer om hvordan mark-
eringen blir og hvordan du kan bidra på side 8.

– Våre faste spalter “Ladehjørnet” på side 30 og “Historisk tilbakeblikk” 
på side 26.

Vi ønsker riktig 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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VINTER
– OG NY OPTIMISME I SIKTE

2020 har vært et veldig annerledes år som har gitt oss utfordringer som vi alle helst ville vært foruten.

Mange er berørte på jobb, skole, idretten og hjemme med familien. Idrettens betydning i samfunnet har blitt 
belyst på ny. Møteplassene, treningsfellesskapet og de gode rutinene har blitt utfordret. De fleste av oss har 
stått i krevende situasjoner som vi har måttet løse fortløpende. Vi har hele tiden måtte tenke fremover og 
være løsningsorienterte.

En stor takk til alle sammen, for den innsatsen dere gjør for medlemmene, utøverne og klubben. For alle 
timene som er lagt ned til å lese seg opp og tilpasse aktiviteten til smittesituasjonen. Takk til alle utøverne 
som har holdt seg hjemme, i stedet for å være på skytebanen med venner og lagkamerater. Vi vet det ikke 
er enkelt, og at reglene ofte oppfattes som strenge, men tusen takk til alle som er med å bidra i denne 
dugnaden.

Forhåpentligvis kan vi gradvis gjenoppta aktiviteten i 2021. Vaksine er på vei så det er lysglimt i horisonten. 
Samtidig må vi være tålmodige, ting tar tid og vi må være forberedt på å fortsette tilpasninger til 
smittesituasjonen.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen,

- Håvard Larsen, President i Norges Skytterforbund og Thomas Strøm, Leder Breddeidrettskomiteen (BIK)

TUSEN TAKK FOR GOD INNSATS I 2020!
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PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Forbundsstyremøtet i november er ett av de 
aller viktigste hvert år. På årets (video-)møte 
behandlet styret blant annet alle forslag til 
regelverksendringer gjeldende fra 1. januar 
2021 (alle vedtak fulgte Teknisk Komités innstill-
ing), rammebudsjett for 2021 (vedtatt), top-
pidrettsplanen for 2021 (tatt til etterretning), 
formell tidfesting og frister for Forbundstinget 
2021 (vedtatt), forslag til forbundstinget 2021 
om å utvide forbundsstyret med 2 styremed-
lemmer (innstilt til Forbundstinget) og an-
settelse av generalsekretær (vedtatt). Videre 
arbeidet styret og administrasjonen sammen 
om langtidsplanen for 2021-23 som skal legges 
frem for og vedtas av Forbundstinget.

På ekstraordinært forbundsting i august fikk for-
bundsstyret fullmakt til å opprette to aksjeselskaper. 
NSF Arrangement AS opprettes som planlagt nå i 
desember. NSF Løvenskioldbanen AS opprettes ikke 
nå siden grunnlaget for å etablere selskapet per i dag 
ikke er oppfylt. 

Koronapandemien vil også prege 2021. Når ser vi at 
vaksineringen virker bredt? Når kan vi begynne å 
tenke «ny normal»? Vi planlegger med at korona vil 
legge begrensninger for innendørs aktiviteter i alle 
fall frem til sommeren.

Forbundstinget vil gjennomføres digitalt søndag 25. 
april 2021 med gjennomgang av saker lørdag 24. 
april. Formell innkalling sendes ut i uke 2. Forslags-
frist er 12. februar 2021 og tingpapirene offentligg-
jøres senest fredag 26. mars 2021.

Norges Skytterforbund ble formelt stiftet 11.–12.feb-
ruar 1946. NSF er altså 75 år i 2021.  Forbunds-styret 
har besluttet at jubileet skal markeres lørdag 24. 
april 2021 med en «digital» del og en lokal del. Alle 
inviteres til å komme med forslag til hvordan jubileet 
kan markeres. Se egen artikkel.

Norgesmesterskapene for 2021 begynner å falle på 
plass: Nordisk Trap 18.-20.juni, OL-øvelsene 24.-
27.juni hvor 50M rifle og Skeet vil inngå i NM Veka 
i Sarpsborg, bane-NM pistol blir samme uken på 
Løvenskioldbanen, Feltpistol og PPC 19.-24.juli og 
NM luft 12.-14.november.

Etter 17 år som generalsekretær trer Arild Groven til 
side for å arbeide med prosjektrelaterte oppgaver. 
Arild har gjort en formidabel jobb for Norges Skytter-
forbund og det er flott at han fortsetter med viktige 
oppgaver for forbundet. Per Iversen er tilsatt som 
generalsekretær i åremålsstilling (6 år) fra 1. februar 
2021. Per er i dag generalsekretær i Norges Bowlings-
forbund og er godt kjent med norsk idrett generelt og 
presisjonsidrettene spesielt. Vi ønsker Per velkom-
men og ser frem til neste steg i utviklingen av Norges 
Skytterforbund.

ISSF gjennomførte 14. desember et digitalt informas-
jonsmøte med alle medlemslandene i ESC (European 
Shooting Federation). De ble orientert spesielt om to 
saker. EM 10M Luft i Finland vil bli gjennomført som 
planlagt i månedsskiftet februar/mars 2021 og våre 
kolleger i Finland gjør en kjempejobb for å få dette til 
gitt pandemien. 

Takk for den flotte innsatsen du gjør for NSF, våre 
34.000 medlemmer og sportsskytingen i Norge. NSF 
ønsker deg og dine en riktig god jul og en godt nytt 
skytterår 2021!

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

Håvard Larsen

President

mailto:mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=


5

SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Da nærmer det seg årets slutt - og for et 
merkelig år det har vært. På denne tiden i fjor 
så vi i BIK frem til et år med mange, gode NM-
konkurranser over tilnærmet hele landet.

Så var det - som kretsleder i Rogaland Henning 
Harry Thorsen så humoristisk  skrev i en melding 
for en liten stund siden: “Et menneske som nøys 
i en by langt borte på andre siden av verden” og 
dermed stoppet alt opp. Dette er ikke et forsøk på å 
bagatellisere pandemien, bare så det er sagt!

Alt stoppet opp, som en følge av en første bølge med 
smitte og man så etterhvert at det i beste fall var 
nødvendig å utsette diverse arrangement.

Fasiten nå som året ebber ut er at vi fikk gjennomført 
noen av de planlagte arrangementene – stor 
takk til arrangørene som tok utfordringen med å 
gjennomføre til tross for en rekke restriksjoner og 
pålegg. Og ikke minst til deltakerne som ville delta, og 
selvfølgelig gratulerer til alle medaljevinnerne!

Som det ble skrevet om i sist nummer har det vært 
stort engasjement rundt foreslåtte endringer i de 

nasjonale reglementene – når dette skrives har styret 
vedtatt endringer for 2021, disse kan leses her.

Det vil alltid ved regelendringer være kritiske røster, 
og enkelte som mener mye om mangt. Slik vil og 
skal det være – det er tross alt i motbakke det går 
oppover! Med andre ord: Hvis ingen tør å tenke nytt 
og ingen tar til motmæle vil vi nok bli stående på 
stedet hvil eller det kan bære galt avsted. Men det er 
ikke hyggelig å lese en del av den karakteristikken 
som blir brukt om personer når man heller burde 
diskutere sak. Husk at vi alle har dette som en hobby 
og noe vi gjør fordi vi liker sporten vår og ønsker å 
utvikle den til det beste for alle.

Vi i Breddeidrettskomitéen ønsker alle en fredfull jul, 
takker for innsatsen i 2020 og ser virkelig fram til 
en nytt år der vi kan treffes for å utøve vår sport på 
arenaer rundt i det ganske land!

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 

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

https://www.skyting.no/2020/12/11/nye-nasjonale-pistolregler-for-2021/
https://skytterbriller.no/
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Året 2020 ble ikke på noen måte slik vi trodde 
for et år siden. For toppidrettens del var 2020 
et år som skulle toppes med OL og PL. I stedet 
ble den internasjonale sesongen avsluttet tidlig 
i mars, og utøvere verden over har levd med 
usikkerhet, begrensede muligheter til trening, 
og en ny hverdag også på skytebanen. Fortsatt 
preges vi av dette, og vi har allerede måtte 
justere uttakskriterier for 2021-konkurranser 
som følge av avlyste vurderingsstevner. 
 For 2021 vil likevel de tre store 
hovedprioritetene for 2020 også være bærende for 
arbeidet i året som kommer, da toppidrettsarbeidet 
i NSF er et langsiktig arbeid. Våre tre prioriteringer 
er i samsvar med de tre hovedmålene under 
Bedre toppidrett, som er ett av fire strategiske 
satsningsområder i NIFs langtidsplan Idretten vil! 
som gjelder for norsk idrett i perioden 2019 til 2023. 
 Vår første prioritet er å legge til rette for 
utvikling av våre beste utøvere for at disse kan bli 
aller best i verden. Disse utøverne tilbys maksimal 
oppfølging og internasjonal matching, uavhengig av 
eventuelt oppnådd kvoteplass til OL eller PL. Dette 
i tråd med NIFs første mål innen toppidretten; De 
beste skal bli bedre. Det er viktig for oss å ha utøvere 
med i lekene i Tokyo, og som også kjemper om de 
gjeveste plasseringene. OL og PL er den aller største 
og viktigste muligheten vi har til å vise frem vår 
idrett, også til de som ikke kjenner den allerede. 
 Andre prioritet er å legge til rette for å vinne 
flere kvoteplasser til OL og PL i de ulike grener. Dette 
følger NIFs målsetting De beste skal bli flere. 2021 
blir en krevende sesong av flere grunner, aller mest 
på grunn av Covid-19, som gjør at vi ikke vet hvilke 
eventuelle endringer som vil skje i løpet av sesongen. 
Det gjøres løpende vurderinger rundt hvilken aktivitet 
og hvilke konkurranser norske utøvere kan og vil 
delta på. 
 Tredje prioritering vil være en videre 
tydeliggjøring av vår satsing på unge utøvere i 
2021, herunder å gi våre yngre utøvere kunnskap 
om toppidrett og samtidig skape fremtidige 
internasjonale toppskyttere. Denne prioriteringen 
er i samsvar med NIFs tredjemålsetting innen 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

toppidrett: Skape utviklingsmuligheter for 
morgendagens toppidrettsutøvere. Av dette følger 
også en videreføring av det langsiktige arbeidet 
med lagbygging og kompetanseflyt mellom grener, 
ledere og utøvere for å bygge et sterkest mulig samlet 
Skytterlandslag. 
 Disse tre prioriteringene gjenspeiles i 
organiseringen av Skytterlandslaget, som i 2021 
består av gruppene Elite+, Elite, Ung+ og Ung, i 
tillegg til ulike treningsgrupper. 
 Selv om vi nå står ved inngangen til 2021, 
vil mye av det som skjer de siste månedene av 2021 
handle om 2022. Da skal EM luftvåpen arrangeres 
i Vikingskipet på Hamar, tolv år etter at vi sist 
arrangerte et internasjonalt mesterskap i Norge, den 
gang i Meråker. Å skyte et internasjonalt mesterskap 
på hjemmebane er med andre ord ikke noe utøvere 
får mange muligheter til å oppleve i løpet av sin 
idrettskarriere, og dette er nok en stor motivasjon 
for å legge ned godt treningsarbeid det neste drøye 
året. Mange fra skytter-Norge vil være på plass i 
Vikingskipet og bidra til et vellykket mesterskap 
som frivillige. Dersom du ikke har muligheten til 
det, anbefales det likevel å allerede rydde plass i 
kalenderen for å besøke mesterskapet noen dager for 
å se Europas beste utøvere med luftvåpen på nært 
hold.
 Til slutt, på tampen av et krevende år ønsker 
toppidrettskomiteen å rette en stor takk til utøvere, 
trenere, ledere, foreldre, ildsjeler, klubber, regionale 
treningsgrupper og alle andre i skyttermiljøet for 
innsatsen som er lagt ned i løpet av 2020. Det 
er utvist stor respekt for den situasjonen verden 
befinner seg i. Samtidig har vi sett stor kreativitet 
for å kunne gjennomføre ulike former for trening, 
digitale konkurranser med mer. Tusen takk for det.

Toppidrettskomiteen ønsker alle ei riktig god jul, og 
et godt, nytt skytterår!

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 

https://www.skyting.no/forside-2/skytterlandslaget/uttak/
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SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ

Da er et merkelig år i ferd med å avsluttes. Jeg 
sto med ferdigpakket koffert på vei til World 
Cup i India da koronaviruset plutselig slo til. Et-
ter dette er vel ingen ting å regne som normalt, 
men nå skal vi ikke bare se negativt på det som 
har hendt.

Kreativiteten blomstrer og mange har funnet løs-
ninger på problemer vi ikke ante at eksisterte. Tid-
ligere kunne vi ha korrespondanseskyting i en krets 
– nå arrangeres det verdensomspennende stevner og 
programvare utvikles for å kunne avholde finaler på 
hjemmebanen til den enkelte. Vi får bare se hvordan 
dette utvikler seg videre og hvilke muligheter som kan 
dukke opp. Vi har også fått bevist at det faktisk går an 
å tenke alternativt og det er viktig for videre utvikling. 
Jeg tviler på at vi noen gang kommer helt tilbake til 
«normalen».

Vi har hatt et år med god tid på andre områder og 
det har som de fleste har fått med seg, skjedd en del 
på regelverksområdet. Nytt feltreglement er lagt ut 
i disse dager og stor takk til alle som har bidratt til 
dette. Vi har vært gjennom tre runder og fått mange 
tilbakemeldinger med gode forslag. Dette har vi i 
stor grad tatt hensyn til og jeg mener vi har funnet 
gode løsninger på det meste. Det har blitt etterspurt 
platetolk til Felt og T96 og dette er i øyeblikket til 
produksjon. Jeg har ikke enda fått tilbakemelding på 
leveringsdato når dette skrives, men informasjon vil 
komme på Forbundets hjemmeside skyting.no når de 
er levert. 

Vi har fått nytt regelverk også for Nordisk Trap Para. 
Vi får håpe at dette vil trekke mange nye skyttere til 
banene etter hvert. Av andre nye ting er godkjenning 
av sivil HK416 til NAIS-programmet for rifle, inklu-
dering av ungdom i noen lagøvelser, Mix-klasser i et 

par feltøvelser og oppdatering av Bragdmerketabellen.

Rifle har hatt en klasse som heter SH Åpen og denne 
klassen er nå innført for noen øvelser i Pistol og Leir-
due. SH-klassene krever en medisinsk klassifisering 
for å plassere skytteren i rett klasse, etter nøye kriter-
ier. Denne klassifiseringen vil også bestemme hvilke 
hjelpemidler og annet utstyr som utøveren kan, eller 
ikke kan benytte under konkurransene. For å gjen-
nomføre en slik klassifisering kreves det personell med 
kompetanse på området. Normalt en lege eller en fysi-
oterapeut med nødvendige kurs. For å kunne konkur-
rere fram til medisinsk klassifisering er gjennomført, 
har det derfor blitt innført klasse SH Åpen. Det ligger 
ytterligere informasjon på hjemmesidene våre om 
Paraskyting for de som vil vite mer.

Jeg skal ellers prøve på nytt med World Cup India i 
2021, så får vi se om verden er moden for å starte opp 
igjen før påske. 

God jul og godt nyttår til alle sammen!

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/
https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/
https://www.skyting.no/paraskyting/
https://www.skyting.no/paraskyting/
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NSF BLIR 75 ÅR I 2021 OG ALLE

KAN DELTA I MARKERINGEN!

Norges Skytterforbund ble formelt stiftet 11.-12.februar 1946. NSF er altså 75 år i 2021. For-
bundsstyret har besluttet at jubileet skal markeres lørdag 24.april 2021 med en «digital» del og en 
lokal del. Dette er samme helgen som NSF vil gjennomføre Forbundstinget 2021. Vi ønsker at så 
mange som mulig kan delta i markeringen. Alle inviteres til å komme med forslag til hvordan.

 // TEKST: Håvard Larsen //

Det ble tidlig varslet at Forbund-
stinget 2021 skal gjennomføres 
søndag 25.april 2021 med gjen-
nomgang av sakene på lørdag 24. 
april. Det var dermed naturlig 
å koble forbundstingmiddagen 
lørdag med en jubileumsmiddag. 
I forbundsstyremøtet 21. novem-
ber diskuterte styret hva som 

skulle skje dersom koronasituas-
jonen skulle medføre at det ikke 
kan gjennomføres den planlagte 
helgen. 

Å gjennomføre et forbundsting ko-
ster kr 600 – 700.000 når en tar 
med alle kostnader klubber, kret-
ser og forbund dekker. Jubileet vil 

øke kostnadene med anslagsvis kr 
150.000 til en feiring lørdag kveld 
med anslått 200 personer tilstede. 
En jubileumsmiddag engasjerer 
få, hvordan engasjere flest mulig 
medlemmer? Er det bedre måter å 
benytte disse pengene på? Hvilke 
ekstra kostnader kommer dersom 
vi må flytte arrangementet til for 

Arkivfoto fra Løvenskioldbanen. 
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eksempel oktober? Og ikke minst 
hvor mye ekstra arbeid medfører 
det?

Forbundsstyret besluttet derfor at 
Forbundstinget 2021 skal gjen-
nomføres digitalt søndag 25.april 
2021 med gjennomgang av sakene 
lørdag 24.april. Og at NSF 75 år 
skal feires med en «digital» del og 
en lokal del lørdag 24.april 2021. 

Jubileet lørdag 24. april ønsker 
vi at alle medlemmene i NSF skal 
få mulighet til å feire og feire det 
lokalt i egen klubb. Det er ikke 
nødvendigvis et svar på hvordan 
dette feires lokalt. Her ønsker vi 
dine ideer. 

Noen idéer vi har så langt. Den 
«sentrale digitale» delen vil ha 
en varighet på maksimum to 
timer. Den vil livestreames og 

gi mulighet for å ha dialog med 
steder der skyttere er samlet. Vi 
ønsker å lage en eller flere jubile-
umsfilmer. Send oss (nsf@skyting.
no) bilder og/eller film du har som 
kan være del av filmen(e). Jubile-
umsfilmene vil bli tilgjengeliggjort 
for alle via skyting.no, Facebook 
og Youtube. Videre vil den sen-
trale delen inneholde kåring av 
Årets Arrangør, Årets Klubb, Årets 
Gjennombrudd, Årets Skytter 
og ikke minst Årets Ildsjel, samt 
utdeling av Bragdstatuetter og det 
vil presenteres en jubileumsbok 
som alle klubber får et eksemplar 
av. 

Deretter tenker vi oss at feiringen 
fortsetter lokalt. Dette kan være 
sosialt samvær rundt et måltid, 
innslag om klubbens historie, 
et klubbmesterskap eller annen 
intern skytekonkurranse. Eller at 

flere klubber innen kretsen skyter 
lokalt med felles resultatliste og 
premiering innen kretsen. Eller? 
Utover fellesdelen ønsker NSF at 
hver enkelt klubb gjør dette slik de 
vil ha det. For å hjelpe hverandre 
tenker vi at vi kan «fylle en ide-
bank». Kom med ideer og konk-
rete forslag til nsf@skyting.no 

På nyåret vil det etableres en 
egen «jubileumsside» på skyting.
no hvor vi vil samle så mye som 
mulig av det vi får inn. Vi ønsk-
er «alt» av bilder og filmer fra 
lokal-miljøet, f.eks. innen etabler-
ing av skytebaner, øvelser som 
feltpistol, Nordisk Trap, PPC, Fit-
asc, osv. Vi ønsker å vise bredden 
i NSF.

NORGES SKYTTERFORBUND VIL GJERNE HA DINE 
GAMLE SKYTTERBILDER!

Som en del av jubileet produserer Norges Skytterforbund både en bok om forbundets historie og en video 
med høydepunkt fra de siste 75 år. Til begge disse prosjektene trenger vi din hjelp!
 
Har du foto, filmopptak eller gode historier på lager? Kanskje noen foto fra et stevne du deltok på for 
mange år siden på loftet? Eller filmopptak fra et norgesmesterskap i kjelleren? Kanskje også både foto og 
video fra nyere arrangement på en ekstern harddisk eller på mobiltelefonen din? I så fall vil vi svært gjerne 
høre fra deg!

Norges Skytterforbund har noe arkivmateriale som vil bli brukt både i bok- og videoprosjektet, men vi vet 
at det har skjedd mye spennende i Skytter-Norge de siste 75 årene som ikke er dekket i dette arkivet.

Derfor er vi interessert i både foto, video og historier fra alle grener og øvelser – men vi er spesielt inter-
essert i historisk materiale om PPC, FITASC, feltpistol og Nordisk Trap, som vi dessverre ikke har fullt så 
mye materiale om per i dag.

Ta gjerne en titt både på loftet, kjelleren og eventuelle harddisker du måtte ha – og skulle du finne noe 
interessant materiale setter vi stor pris på om du tar kontakt med vår webredaktør Haakon Stensrud på

e-post haakon.stensrud@skyting.no innen slutten av januar 2021!

mailto:haakon.stensrud@skyting.no
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NY FLERBRUKSHALL

KLAR I ELVERUM

Seks år etter første dialogmøte, og etter tusenvis av dugnadstimer, står en ny flott flerbrukshall klar 
til bruk i Søndre Elverum. I tillegg til en moderne håndballhall, ligger det også en stor flott 25m 
skytebane.

 // TEKST OG FOTO: Bjørn Myrset //

Elverum Pistolklubb med Tore Hornsletten til venstre, og Håkon Dahl 
til høyre har på grunn av koronarestriksjoner ikke kommet i gang med 
organisert trening enda, men er klare når kommunen gir åpning. Jan 
Gunnar Olbergsveen i midten, har trua på at skytterhallen skal bli en 
suksess.
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– Det er svært mange følelser 
nå når hallen står her og vi kan 
komme i gang med driftsfasen. 
Dette ble et krevende arbeid gjort 
på dugnad av en arbeidsgruppe 
som har fungert som byggherre. 
Men, vi trengte sårt en innendørs 
skytterhall med litt kapasitet og nå 
står hallen der. Det var en 50m i 
kjelleren på storhallen på teg-
ningene, men det endte opp med 
en 25m bane parallelt pga usikre 
forhold i grunnen og da økonomi. 
Men de første leietagerne er nå 
kommet i gang, forteller leder av 
Elverum Pistolklubb Håkon Dahl.

I skytterhallen var militærland-
slaget først ute med sin land-
slagssamling i høst, og der ble det 
satt personlige rekorder, hvilket 
tilsier kvalitet på skiver, lys og 
rom. Landslagssjef Marne Almås 
har bare gode ord å gi om denne 
hallen som er bygd i tre. Og treet 
lagt oppå gulvet fikk de bruk for 
da et skudd gikk av for tidlig i for-
kant av standplass. Kulen stoppet 
momentant.

LEIETAGERE

De neste som raskt fant seg til 
rette var bueskytterne. Med enkle 
grep gjøres banen om til annet 
bruk og leder Sigmund Lindberget 
(64) i Elverum Bueskyttere roser 
hallen opp i skyene.

– Vi har vært mange plasser og 
skutt, men denne hallen er ab-
solutt den fineste hallen vi noen 
gang har skutt i, sa den entusias-
tiske lederen.

Vi var til stede under gårsdagens 
trening og det kan bekreftes at 
resultatene de viste denne kvelden 
var svært overbevisende.

– Det handler om finne harmoni i 
fargevalg, lysstyrke og kontraster. 
Her er det virkelig gjennomtenkt 

og perfekt, sa den rutinerte leder-
en i Elverum Bueskyttere.

– Vi håper at forsvaret og kanskje 
politiet kan bli brukere av skytter-
hallen på dagtid, og ikke minst at 
andre skytterlag/ klubber kom-
mer og fyller opp hallens timer på 
kveldstid, sier Håkon Dahl.

– Vi har investert i skivemateriell 
fra øverste hylle og vi har tenkt 
flerbruk slik at alt vi har rigget opp 
lett kan flyttes på og gjøres om til 
baner for andre øvelser og grener.

EIERSKAP

Elverum pistolklubb var raskt 
fremme og meldte seg interessert 
da kommunen inviterte til samar-

beid om å bygge en flerbrukshall, 
i stedet for den vanlige gymsalen 
som Lillemoen barneskole liggen-
de 9 km syd for Elverum sentrum 
trengte. Den rutinerte Jan Gunnar 
Olbergsveen (64) som har en fot i 
de aller fleste skytterleire i Elver-
um, ble plukket som klubbens 
representant i prosjektet. Han 
ble med fra dag en og i samarbeid 
med det politiske miljøet har de 
snekret ut en pakke som er levelig 
for alle parter.

– Hallen er nå privateid av et 
aksjeselsakp bestående av flere 
idrettslag. Den er svært spesiell 
da den er bygd i tre og har et av 
landets beste gulvbelegg i storh-
allen som har mål som en hånd-
ballbane. Skytterhallen som ligger 

Elverum Bueskyttere er godt i gang med treningen og roser den nye 
hallen i Heradsbygd.
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paralellt har felles områder med 
storhallen tilrettelagt med garde-
rober, kiosk og oppholdsrom for 
publikum.

– Vi har trua på denne flerbruk-
shallen og ser virkelig frem til å 
åpne hallen for alle, slik at de kan 
komme og se resultatet vi har å 
tilby. Vi må for å komme skikkelig 
i gang, sende folk på dommerkurs 
slik at vi får kommet i gang med å 
arrangere stevner, sier en den en-
tusiastiske klubbrepresentanten. 

FINANSIERING

– Hallen kom seg etter en del om 
og men, på totalt 46 millioner 
kroner, og klubbene i aksjeselska-
pet har spyttet inn penger. Bygde-
folket og bedrifter har stilt opp og 
gått inn med aksjer, og vi har fått 
et lån på 19,5 millioner med en 
prosent rente fra, og låne garanti 
fra kommunen. Vi er stolte av 
dette og mener å ha full dekning 
for å si at dette skal bli en suksess, 
sier Olbergsveen.

– Når vi kommer til driftsfasen, 
så er det kalkulert med 1 million-
er i året i driftsutgifter. Kun en 
renholder er ansatt, resten av oss 
jobber dugnad for å holde hallen i 
drift. Vi har bare handymenn her 
ute på bygda, sier Olbergsveen 
mens han drar seg lett i skjegget 
og ler.

– Kommunen dekker 50% av 
driftskostnadene ved at de leier 
storhallen på dagtid, mens resten 
må vi ha inn på leiekostnader. Det 
betyr at her vil det bli aktivitet 
både på dag, kveld og i helger, sier 
prosjektmedarbeider Olbergsveen.

– Vi har kjøpt inn store vaske-
maskiner som lett vasker gulvene 
og vår renholder, som for øvrig 
er et A-menneske av rang, er her 
fra klokken 0500 om morgenen 

og er ferdig vasket før skolebarna 
kommer på skolen. Nei, vi er opti-
mister nå, sier Olbergsveen.

– I denne hallen tar vi av oss 
skoene i inngangspartiet og tar på 
innesko. Det letteregjør renhold 
og reduserer slitasjen betydelig. 
Hallen varmes opp forsiktig og 
idéen med tre er at aktiviteten 
skaper varme som tas god vare 
på i trevegg og tak. Men, vi har 
også andre løsninger om det blir 
sprengkaldt.

KONKLUSJON

En ny spennende hall - herunder 

skytterhall -  står klar, den eies 
nå av et privat aksjeselsakp, er 
godt finansiert av kommunen og 
har fått mange leietagere som er 
med på å skape både helse, trivsel 
og aktivitet i den vakre bygda 
Heradsbygd litt sør for Elverum.

Prosjektmedarbeider Jan Gunnar Olbergsveen (til venstre) viser leder Håkon Dahl og Tore 
Hornsletten hvordan berøringsskermen i det nye Sius-anlegget fungerer. ■ 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/
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Finalen i 2020-versjonen av 
veterancupen ble avviklet med 
deltagerne spredd på banene i 
Lånke, Voss og Solør Skytterh-
all. Tidligere har alle kvalifiserte 
måttet reise til en bane på Østlan-
det. De ti beste i hver klasse etter 
innledende runder kunne delta i 
finalen. Coronasituasjonen gjorde 
at man ikke kunne ha en ordinær 
finale. Etter å ha skutt en ordinær 
60 skudd liggende, gikk man di-
rekte over på 10 enkeltskudd med 
desimaler, og de 70 skuddene ga 
sluttresultatet. De tre banene i 
Vestland, Trøndelag og Innlandet 
hadde fortløpende overføring av 
resultatene, så alle kunne følge 
med på utviklingen hele tiden.

Hovedansvarlig for arrangement-
et var lederen i Norske Rifleveter-
aner, Magne Ivar Mellem fra Aasa 

FINALE PÅ TRE ARENAER SAMTIDIG
Finalen i årets versjon av Skytterlinken Veterancup ble preget av mange svært jevne oppgjør. To-
talvinner ble Vidar Strøm fra Kisen MSL med 699,9 poeng. Han skyter i V 45, og knivet til siste skudd 
med Tony Lincoln fra Nordstrand, også i klasse V45, som endte på 699,8. Også i de øvrige klassene 
var det svært jevnt i toppen.

// AV SVEIN-ERIK TOSTERUD //

Miniatyrskytterlag. Han kunne 
konstatere at det var en veldig 
effektiv og god måte å satse på en 
distribuert finale, og det er veldig 
sannsynlighet at denne metoden 
vil bli brukt også i fremtiden.

Medaljevinnere i cupen ble:

V45:
1. Vidar Strøm, Kisen MSL, 
595+104,9, totalt 699.9 (To-
talvinner)
2. Tony Lincoln, Nordstrand, 
597+102,8, totalt 699,8
3. Nils Petter Håkedal, Nøtterø 
Skl, Avd NSF, 588+105,2, totalt 
693,2

V55:
1. Tor Nystuen, Nøtterø Skl Avd. 
NSF, 592+103,4, totalt 695,4
2. Kjartan Huldal, Åsane SSL, 

593+102,4, totalt 695,4
3. Harald Dahlen, Stange, 
591+102,8, totalt 695,4

V65:
1. Harald Stenvaag, Ves-
tre Bærum Salongskytterlag, 
591+104,1, totalt 695,1
2. Svein-Erik Tosterud, Kisen 
MSL, 592+103,0, totalt 695,0
3. Willy Sverkmo, Levanger SSL, 
588+103,3, totalt 691,3

V73:
1. Odd Kolsrud, Nordre Land, 
587+101,9, totalt 688,9
2. Tor Skomsvoll, Levanger SSL, 
582+102,1, totalt 684,4
3. Lars Lømo, Vestre Bærum Sa-
longskytterlag, 582+102,1, totalt 
684,1

VETERANCUPEN

Vidar Strøm, Kisen MSL.
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PER IVERSEN BLIR NSFS

NYE GENERALSEKRETÆR

Som tidligere meddelt har nåværende generalsekretær i Norges 

Skytterforbund (NSF) Arild Groven bedt om å få konsentrere 

seg om en del større prosjektoppgaver.

Det har derfor i høst vært gjennomført en rekrutteringsprosess 

som har vært drevet av visepresident Bjørn Harald Vik, 

styremedlem og leder i Toppidrettskomitéen Ingrid Stubsjøen, 

ansattrepresentant Dag Olav Rønning, samt Jan Gunnar Storli 

fra Search House i Trondheim. Totalt kom det inn 31 søkere. På 

oppløpssiden var det 3 godt kvalifiserte søkere, men til slutt var 

det Per Iversen (60) som stod frem som den beste kandidaten.

Per Iversen er i dag generalsekretær i Norges Bowlingsforbund 

og er godt kjent både med norsk idrett generelt og presisjonsidrettene spesielt. Trykk her for å se 

Iversens CV.

– Vi er veldig glade for å få en så erfaren kar som Per på laget, sier president Håvard Larsen.

– Per er en dyktig organisator, har god gjennomføringsevne, er strukturert og har en åpen, 

omgjengelig og sosial adferd.

Per Iversen er tilsatt fra 1. februar 2021 i en åremålsstilling som varer til 31. januar 2027.

Iversen møtte NSFs administrasjon sammen med deler av styret like etter at ansettelsen var kjent:

– Jeg har arbeidet innen norsk idrett i en årrekke, og ser nå virkelig frem til å gjøre en innsats for 

Skytterforbundet. Miljøet og idretten fremstår som attraktiv og spennende, og jeg gleder meg til 

å bli kjent med alle menneskene som er involvert i de ulike grenene og alle klubbene som tilhører 

NSF, forteller Iversen.

https://www.skyting.no/2020/08/15/nsf-soker-ny-generalsekretaer/
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/10/per-iversen-cv-2020-v2.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/10/per-iversen-cv-2020-v2.pdf
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HEDERSMANNEN KNUT

TRULSRUD RUNDET 80 ÅR

Når Bærumskytteren Knut Trulsrud fylte 80 år tidligere i høst, kunne han se tilbake på mer enn 65 
år i skyttersporten, som utøver og organisator. De siste 15-20 årene har han vært en drivende kraft i 
organiseringen av sporten for rifleveteranene.

 // TEKST: Svein-Erik Tosterud//

– Jeg har alltid vært interessert 
i sport og idrett, og begynte som 
veldig ung gutt med langrenn. Om 
sommeren løp jeg, gjerne 1500 
m og lengre distanser, mest for 
å bygge opp formen for lan-
grenn, forteller Knut. Hans første 
NM-deltagelse var på 15 og 30 km 
i junior-NM i Trondheim 1961.

INNFØRTE STRAFFERUNDER I 
SKISKYTING

– Men bestefar, Martin Truls-
rud, var en dyktig skytter, blant 
annet med VM-deltagelse, og 
dette inspirerte meg til å prøve 
skyting. Skiskyting passet meg 
best til å begynne med, og jeg var 
veldig engasjert i mange år. Og 
faktisk har jeg en revolusjoneren-
de nyskapning i skiskytingen på 

samvittigheten, nemlig innføring 
av strafferunder! Før 1970 måtte 
vi vente på sluttresultatene i opptil 
flere dager, fordi den registrerte 
straffetiden ved bom måtte 
kalkuleres og kontrollregnes for 
hver enkelt deltager. Vi prøvde 
strafferunder på et stevne på 
Løvenskioldbanen i 1970, og året 
etter fikk vi prøve det ut i hjem-
melandskamp mot Sovjet. Når 

Knut med den gode, gamle Anschützen. 
Merkene på skjeftet forteller om omfattende 
reisevirksomhet i inn- og utland!
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alle var i mål, hadde vi sluttid og 
rekkefølge klar. Tor Svendsberget, 
en av topputøverne den gangen, 
fastslo at vi rett og slett hadde rev-
olusjonert sporten, minnes Knut.

ALLTID BÆRUMSSKYTTER

Knut Trulsrud har alltid vært 
medlem av det som opprinnelig 
het Østre Bærum Miniatyrskyt-
tere, etter sammenslåing ble det 
Bærums Skytterlag avdeling NSF. 
Han begynte å skyte 50m miniatyr 
i 1964, og tok den første av sine 9 
NM-titler i 1968. Det var samme 
år som han ble formann i laget, og 
det vervet har han hatt hele tiden, 
i 52 år!

– Jeg gir meg nok snart, vi 
snakker om å slå oss sammen med 
et annet lag, og når det er på plass 
må en annen overta, sier Knut.

MANGE VERV

I 1969 ble Knut valgt som vara-
mann til styret i Miniatyrrifleseks-
jonen. To år senere ble han fast 
styremedlem, og fra 1972 til 1974 
var han seksjonens formann. Da 
ble han valgt inn i Forbundsstyret 
i NSF, og hadde forskjellige verv 
der i fire år. Han ble igjen valgt 
inn i NSFs styre i 1980-2000, 
og i 2006 var han styremedlem i 
Fagkomité rifle. Knut hadde også 
vervet som lagleder for de norske 
skytterne i München-OL 1972, og 
var lagleder i flere andre internas-
jonale mesterskap på 70-tallet.

De siste par tiårene er det veter-
anskytingen som først og fremst 
har engasjert Knut. I 2010 overtok 
han som leder for den uformelle 
organisasjonen Norske Rifleveter-
aner, etter nå avdøde Kjell Dahl. 
Dette vervet hadde han til siste 
årsskifte, da Magne Ivar Mellem 
overtok. Knut har arrangert en 
rekke turer for veteranskytterne, 
først og fremst til Tyskland. Hans 

nære forhold til de nordtyske 
klubbene gjennom mange år 
har blant annet ført til at han er 
æresmedlem i skytterlaget i Win-
sen i Nord-Tyskland

HEDERSTEGNET BÅDE I SØLV 
OG GULL

– Det var en stor ære, som bare 
overgås av at skytterforbundet 
tildelte meg hederstegnet i gull i 
2017. Hederstegnet i sølv fikk jeg i 
1974, sier Knut.

Under NM i Trøndelag tidligere i 
år fikk han et eget stevne oppkalt 
etter seg. Dette stevnet går i lig-
gende miniatyr på 100 meter, en 
gren som er borte fra det offisielle 

programmet, men som Knut har 
gitt nytt liv, blant annet ved å ha 
det på programmet i Bærum Mas-
ters, hans eget, årlige arrangement 
på Løvenskioldbanen. Her møtes 
veteranskyttere fra store deler 
av landet, og gjester fra Sverige, 
Danmark og Tyskland finner også 
veien til stevnet.

– Jeg har fortsatt stor glede av 
skyttersporten, særlig det sosiale 
samværet med skytterkamerater. 
Når det gjelder prestasjonene på 
standplass er det blitt stadig min-
dre å skrive hjem om, men også 
jeg må innse at det er naturens 
gang at prestasjonsnivået er for 
nedadgående, fastslår 80-årsjubi-
lanten Knut Trulsrud.

I 2010 overtok Knut Trulsrud ledelsen av Norske Rifleveteraner etter nå avdøde Kjell Dahl.

Knut Trulsrud med hederstegnet i gull, sammen med forbundets president Jan Tore Berg-
Knutsen i 2017.



18

Personlig er jeg en tilhenger av 
hylster som bæres på kroppen 
og aller helst på hofta eller låret. 
Bakgrunnen for dette er at man 
da har god kontroll på våpenet til 
enhver tid samtidig som man har 
begge hender fri til andre ting, 
eksempelvis fylling av patroner 
i magasinet. I tillegg er våpenet 
synlig for andre, noe som inngir 
trygghet for alle rundt en.

Det er også lett å få våpenet ut 
av og inn i et hylster. Det er jo 
tross alt laget nettopp til dette 
formålet.

HYLSTER , FELTSKYTING OG SIKKERHET
Jeg er klar over at jeg stikker hånden inn i et vepsebol når jeg skriver dette leserinnlegget. Det er 
vel nesten like mange meninger om bruk av hylster som det er feltskyttere, så for noen vil jeg nok 
være ute på riktig så tynn is. Når det er sagt så er jeg ikke fremmed for at andre ikke deler mine 
meninger og sågar kan ha gode argumenter for det de mener er rett. For meg dreier det hele seg 
om sikkerhet på stevneområdet.

// FRA ESPEN HALVORSEN, VESTFOLD SKYTTERKRETS //

De «gamle cowboyene» skjønte jo 
tydeligvis dette, og dersom de var 
fornøyd med denne løsningen for 
bæring av våpen skjønner jeg ikke 
helt at dette ikke er godt nok for 
skytterne i feltløypa. 

Mange argumenterer med pris 
når det kommer til hylster. Dette 
virker for meg som et vikarier-
ende motiv. Jeg har ikke helt 
tro på at skyttere med våpen i 
10.000.- kr. klassen  som samti-
dig er villige til å skyte opp flere 
hundrelapper i ammunisjon på 

et stevne, ikke skulle ha råd til å 
kjøpe seg et hylster.

Og dersom dette likevel skulle 
være tilfellet så finnes det alterna-
tiver. Det er fullt mulig å benytte 
et hylster for bormaskin som et 
universalhysler for de fleste typer 
våpen. Man kan jo også lage et 
hylster selv.

Om man er litt fingerferdig kan 
man jo finne fram en skinnlapp 
eller et stykke stoff , nål og tråd 
og sette i gang. Som et enda en-
klere alternativ kan man «stjele» 

LESERINNLEGG
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noen gamle skiver på klubben, 
finne frem saks, strips og en rull 
med tape og etter en kort stund 
har man et nesten gratis hylster 
som trolig vil holde i flere år.

Jeg er en ivrig PPC-skytter, en 
skytegren som er organisert av 
Norges Skytterforbund. I denne 
skytegrenen er sikkerheten satt 
i høysetet og hylster som dekker 
avtrekkebøylen er et krav. På ba-
nen er det også et krav at våpenet 
skal bæres i hylster og bare kan 
tas opp i forbindelse med selve 
skytingen.

Etter å ha begynt med PPC har 
jeg blitt enda mer overbevist at 
hylster er smart, noe jeg egentlig 
kjente godt til etter en del år både 

i «grønt» og på Svalbard. Man er 
ikke hemmet ved å måtte drasse 
rundt på en veske eller koffert, 
og stort sett tenker man ikke på 
at man går rundt og bærer på et 
våpen i det hele tatt. God kontroll 
på våpenet har man også.  Det er 
vel noen og enhver som har klart 
å sette fra seg våpenkofferten sin 
på en sånn måte at denne har 
vært ute av synet et øyeblikk.

Innledningsvis skrev jeg at det 
sikkert finnes argumenter for 
andre løsninger enn hylster, 
men personlig ser jeg frem til 
den dagen man etter visitering 
på standplass får kommandoen: 
«HYLSTRE VÅPEN».

Annonse:

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://www.thrane.no/en/


20

Å kjøpe pistol er ikke bare-bare. 
Anskaffelsen vil jo automatisk 
bære preg av flere faktorer. For 
eksempel hva har jeg råd til å 
bruke på pistol og på hvilket nivå 
skyter jeg. Jeg er glad når jeg 
treffer blinken. Jeg konkurrerer 
med meg selv og gleder meg over 
de framganger jeg har. Jeg ønsker 
å utvikle meg som pistolskytter. 
Jeg konkurrerer med meg selv 
og mine klubbkamerater, trener 
mere eller mindre seriøst og gled-
er meg over de plasseringer jeg 
oppnår. Jeg ønsker å bli best.

HVILKEN PISTOL SKAL JEG VELGE?
Et vesentlig spørsmål en pistolskytter kan stille eller få er, “hvilken pistol skal jeg velge?”
Dette er også et vanskelig spørsmål, du som utøver kan få, fordi det handler om smak og behag 
og ikke minst økonomi. Imidlertid skal jeg forsøke meg på noen betraktninger, subjektive som 
forhåpentligvis objektive, omkring temaet. 
// AV HANS OLAV BJELVIN //

En av utfordringene som pistolk-
lubbene står overfor, er nyb-
egynnerne som - så snart det lar 
seg gjøre - erverver seg 9mm pis-
tol og en Magnum-revolver i ent-
en .357 eller .44. Uten noen flere 
dikedarier drar de på pistolbanen 
og fyrer løs, treffer minimalt og 
må innrømme for seg selv at dette 
er jo på ingen måte så tøft som 
det burde oppleves. Etter hvert 
stiller man kanskje opp på en-
kelte feltstevner, faller gjennom 
resultatmessig, går lei og slutter. 
Min ærbødige påstand er at skal 
man bevare rekruttene i miljøet 

må man starte i den andre enden. 
Det vil si å oppfordre skytterne til 
å anskaffe seg skikkelige pistoler i 
kaliber .22, trene baneskyting og 
lære seg å skyte før man går over 
på grovere saker.

Tar vi for oss .22-våpen for bane-
skyting, er det erfaringsmessig en 
mengde våpen av ulike fabrikat å 
velge mellom. En dyrekjøpt erfar-
ing vil være at den første pistolen 
du kjøper neppe er den pistolen 
du til slutt ender opp med. Sett 
i lys av denne erfaringen, er det 
lurt å kjøpe en pistol som lett lar 

NYBEGYNNERTIPS

Pardini SP er den mest populære konkurransepistolen på den nasjonale og internasjonale arenaen. Baksiket justeres med verktøy.
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seg omsette igjen, uten at man 
taper alt for mye penger. Enten 
man kjøper brukt eller nytt, vil 
pistoler fra følgende fabrikanter 
være aktuelle: Walther, Benelli, 
Feinwerkbau, Morini og Pardini. 
I tillegg finnes pistoler fra fabri-
kanter der noen ikke er i pro-
duksjon lengre men som fortsatt 
gjør nytten. Her nevnes FAS, 
Unique, Hämmerli og Sako. De 
nevnte pistoler vil man på brukt-
markedet kunne erverve seg for 
en relativt brukbar penge.  

Hvilke av disse nevnte pistoler 
som er best, kan det dog være 
vanskelig å bedømme. Hvis vi 
holder fast ved de pistolene som 
er i produksjon i dag er det flere 
faktorer som spiller inn. Pris, 
utseende og popularitet. Kval-
iteten på våpnene kan vi kanskje 
i utgangspunktet være enige om 
at er like gode. En del av dere har 
sikkert nå lagt merke til at jeg 
ikke har nevnt hverken Match 
Guns eller Tesro. Når det gjelder 
Match Guns, så har kvaliteten/
funksjonsdyktigheten jevnt over 
vært for variabel. Kvaliteten 
på våpnene fra Tesro er i god 
Walther-tradisjon, men har ingen 

stor utbredelse i Norge dessverre. 
Noe som skyldes at Tesro ikke har 
en seriøs importør/forhandler i 
ryggen.

Når det gjelder popularitet er 
det vanskelig å komme uten-
om Pardini SP og Feinwerkbau 
AW93. På den internasjonale 
konkurransearenaen fordeler 
våpnene seg på kvinnesiden med 
henholdsvis 34% Pardini og 31% 
Feinwerkbau, mens Morini CM 
22 og Walther SSP plasserer seg 
med henholdsvis 7% og 6%.

Benelli MP 90 S havner sammen 
med Walther GSP på 5. plass, 
med en representasjon på 4%. 
Dette er tall fra 2010, hentet fra 
boken “Pistol Shooting” utkom-
met på MEC forlag. På herresiden 
fordeler det seg litt annerledes. 
Her har Pardini en marked-
sandel på omlag 66%, mens de 
andre merkene fordeler seg sånn 
høvelig jevnt over resten. Selv 
om tallene er 10 år gamle, gir de 
en pekepinn på popularitet og 
utbredelse.

Ut fra dette kan man jo hevde at 
de som skyter godt og de pistoler 
disse har, til en viss grad er prem-
issleverandører for hvilke våpen 
som blir populære for eksempel 
innad i en klubb. Både Pardini, 
Benelli, Feinwerkbau, Morini 
og Walther er våpen som fun-
gerer upåklagelig, vel og merke 
med riktig stell. Det vil si jevnlig 
puss og service. Servicen tar du 
som regel selv. Denne begrenser 
seg i de fleste tilfellene til årlig 
bytte av rekylfjær. Arbeidshes-
ten i denne sammenhengen er 
Walther GSP. En pistol som har 
hengt med i årtider, takket være 

Benelli MP 90S World Cup. Leveres standard med skjefter fra Karl Nill (Nill Griffe), 
som er blant de beste å få tak i. Har baksikte som justeres med fingrene.

Feinwerkbau AW93. «Mercedesen» blant .22 pistolene og den pistolen du kan demontere uten 
bruk av verktøy. Har baksikte som kan justeres med fingrene.
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kvalitet og funksjonalitet. I tillegg 
har Walther GSP ombyggings-
sett i kal .32 som skiftes med et 
enkelt håndgrep, slik at du med 
samme ramme kan skyte både fin 
og grovpistol. I dette segmentet 
finnes det også pistoler fra Häm-
merli, Tesro, Sako og Pardini, 
men disse er sjeldnere å finne på 
bruktmarkedet.

Til syvende og sist er det den 
enkeltes personlige smak og 
evnen til å lytte til erfarne pistol-
skyttere som spiller inn. Mange 
ganger har en blitt spurt til råds 
om hvilken pistol man skal kjøpe. 
Med utgangspunkt i den enkeltes 
behov og økonomiske priorit-
eringer, har man så objektivt som 
mulig og ut fra egne erfaringer, 
forsøkt å anbefale våpen - bare 

for å oppleve at vedkommende 
gjør det stikk motsatte. Enten 
slutter de å skyte etter ei stund, 
eller så kvitter man seg med 
feilkjøpet og ender opp med et 
brukbart skytevåpen.  En kostbar 
lærepenge rikere. Det jeg vil frem 
til er en oppfordring til nyb-
egynneren om å spørre og lytte 
til de mer erfarne skytterne. Spør 
flere og dann deg en mening ut 
fra dette. Min erfaring er at alle 
ønsker at nybegynneren skal fort-
sette å skyte og å være et bidrag 
til økt vekst innad i miljøet. 
Derfor bør rådene være gode og 
verdifulle. I så måte - og i rekrut-
teringssammenheng - påhviler 
det pistolklubbene et relativt stort 
ansvar. Jeg vet at i noen klubber 
har seniorene tatt ansvar og lagt 
sine vinger over nybegynnerne/

juniorene/rekruttene om man vil, 
og lært dem å skyte, fulgt dem 
opp på trening inne såvel som ute 
i feltløypa.

Jeg vil på ingen måte i denne 
sammenhengen bli oppfattet 
som den som har svaret på alle 
spørsmål. Jeg har bare forsøkt å 
gi noen betraktninger rundt dette 
som forhåpentlig kan være til 
nytte. Kanskje kan noe fornuftig 
komme ut av disse betraktnin-
gene. Et klokt menneske lærer av 
egne feil, mens en luring lærer av 
andres. Bli en klok luring.

Walther SSP. Denne pistolen kan du få med både mekanisk og elektronisk avtrekk og etter undertegnedes 
mening den pistolen med de beste grepene. Baksiktet justeres med verktøy.
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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

https://www.skyting.no/skytternesungdomsnettverk/
mailto:gyda.winther%40skyting.no?subject=
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SUKSESS MED

HJEMMEBANESKYTING

Home Range Open (HRO) er navnet. Metoden er hjemmebaneskyting, verktøyet er god formidling 
via sosiale medier. Premiene er formidable og oppnås ved loddtrekning, men den som deltar mest 
har flest sjanser til å vinne. Konseptet slår om seg og nå er 14 land fra fire verdensdeler involvert.

 // TEKST: Bjørn Myrset //

Arne Morten Nyfløt fra Gud-
brandsdalen sportskyttere så ikke 
bare hindringer i koronapande-
mien, men også nye løsninger og 
sammen med noen ildsjeler og sin 
datakompetente sønn, har de laget 
optimisme, entusiasme og et godt 
tilbud til skytterne rundt omkring 
i verden.

Over flere år har korrespondans-
eskyting vært et konsept som er 
blitt benyttet i flere organisasjon-
er. Norma sin ungdomscup, er 
blant annet en av dem. I vår under 
nedstengningen fant Arne Morten 
Nyfløt & Co at de ønsket å lage et 
tilbud til alle de som nå ikke had-
de en mulighet for å ta del i organ-
isert trening. Det viste seg å være 

mange, og via Facebook har han 
nå etablert Home Range Open, 
i utgangspunktet var det bredde 
skytterne som hengte seg på, men 
nå kommer også toppskytterne 
med både på pistol, rifle og ikke 
minst fra Paraidretten.

BRUKEN AV SOSIALE MEDIER

– Jeg har reist mye rundt i verden 

Arne Morten Nyfløt er primus motor bak 
Home Range Open og tidligere medlem 
av NSFs riflekomité. Her i kjent positur i 
det han bruker sin mobiltelefon til å dele 
livebilder fra skytebanen på sosiale medier før 
koronapandemien slo til.
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og de siste årene og brukt mye 
penger på å formidle skyting 
direkte hjem til Norge via sosiale 
medier, og da spesielt på Face-
book, sier Arne Morten som selv 
er aktiv i veteranmiljøet i Norge.
 
– Norge har vært ledende på å få 
arrangører og skiveleverandører 
til å gjøre skyting mer tilgjengelig. 
Settingen i vår med nedstenging 
av det meste, trigget saken vår 
og fikk ballen til å rulle. Diverse 
løsninger ble prøvd, med enkelhet 
som motto, så falt en ned på kun 
bruk av Facebook og i all enkelhet 
arrangerte vi 20 luftstevner. I den 
ideelle verden kunne vi tenkt oss 
at alle skjøt samtidig og at bildene 
fra banene ble streamet live, 
men vi ser jo at dette er nær sagt 
umulig å få til nå når det deltar 
skytter fra hele kloden.

– Etter sommerferien så vi igjen 
nedstengningen komme, og det 
ble lagd nye rammer for å favne 
bredere. Innbydelser ble laget på 
diverse språk og distribusjon til 
skytterforbund, venner og kjente 
rullet ut. Vi visste ikke hvilket 
omfang vi kunne møte, men 
responsen var over all forventning 
og vi fant fort ut at vårens resul-
tatløsning måtte forbedres. Det 
ble en tøff jobb, sier Nyfløt.

PRIMA HJEMMESIDE

– Det ble kjøpt domener og et 
maratonløp i utvikling av hjemme-
side startet frem mot oppstarten. 
Etter 7-8 runder med HRO (10m) 
som favner rundt 100 skyttere ifra 
nå 14 nasjoner på rifle og pistol, 
kom det opp et behov for match-
skytterne på 50m også.

– Vi laget en egen fane på dette og 
kastet ut invitasjonen på samme 
måte som med luftvåpen - man 
deltar på alle typer plattformer 
med en runde i uka. 50 skyt-

tere ble med og skapte arena for 
dette. Nå går dette parallelt med 
luftøvelsene, så 130-40 skyttere 
deltar hver uke.

– Registrering skjer ved at en 
først melder seg på, deretter får 
en anledning til å registrere sine 
resultater som kommer inn i en 
database og fra den lages det re-
sultatlister en gang i uken. Veldig 
enkelt å bruke, følge med på og 
inspirerende å ta del i, sier bruk-
erne.

 – Gode sponsorer bidrar med 
premier som har gjort jobben en-
klere, noe som bidrar til en drøm 
om å kunne ha en utendørsbane 
for aktiviteten i Gudbrandsdalen i 
fremtiden.

HVA MED FREMTIDEN?

– Resten av vinteren vil vi ha HRO 
på luft og fortsetter interessen 
for match, kjører vi det også. Vi 
avslutter HRO i slutten av mars 
hvor hovedpremiene trekkes siste 
kvelden. Får vi med oss støttespill-
ere videre, blir det ny runde neste 
sesong også!
 
– Det er mange som ser nytten av 

denne formen for matching, det 
skaper motivasjon og aktivitet i ei 
ellers traust koronapandemitid nå, 
men selv uten den vil mange bli 
med videre. Det er lagt ned svært 
mye tid for å komme dit det er i 
dag, men moro når en ser og hører 
fornøyde deltagere i alle aldre, 
sier den entusiastiske ildsjelen fra 
Tretten i Gudbrandsdalen.

– En stor takk til våre sponsorer 
Walther, Sius, Trace, Capapie og 
Bårdstublinkens Kinakuler og 
Eley, disse har gjort det mulig å 
lage et attraktivt tilbud for skyt-
terne og kanskje bidratt til at vi på 
sikt får elektronikk på noen skiver 
på en 50m bane i Gudbrands-
dalen, sier primus motor Arne 
Morten Nyfløt.

Les mer om Home Range Open på  
konkurransens nettsider:

www.homerangeopen.com

På hjemmesiden til Home Range Open kan man følge konkurransene.

https://www.homerangeopen.com/
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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. 

1980, 1990 og 2000 – 40, 30 og 20 år siden, hva skjedde?

Ved å bla i gamle årbøker kommer en over mange flott prestasjoner og situasjoner. 
Ved utgangen av 2020 er det verdt å mimre litt til. Vi tar for oss situasjonen for 40, 30 
og 20 år siden.

40 ÅR: 1980

Året 1980 blir først og fremst 
husket for året da Norsk Idrett 
sto opp og gjorde et unntak i den 
gylne regelen om IKKE å blande 
politikk inn i idretten. Norge 
avsto å ta del i OL i Moskva som 
en demonstrasjon mot Sovjets sin 
invasjon av Afghanistan. Skytterne 
med Harald Stenvaag i spissen var 
svært skuffet over OL boikotten, 
og fra å bli fratatt muligheten til 
å ta del. Han hadde vist eminent 
form etter for første gang fått 
komme til Eley fabrikken og fått 
testet ammunisjon. Han tangerte 
Verdensrekorden på 3x40 med 
1172 under et stevne i Sveits, og 
var opplagt en medalje kandidat 
i OL. 

Norge avviklet opplagt et godt EM 
på 10m i Ekeberghallen i 1980 
hvor det var 60 standplasser og 
med nye elektroniske skivetrekk. 
Resultatmessig sviktet mange av 
våre beste, mens nye slo igjennom. 

Medalje 1: Amund Bjertnes 
tangerte sin pers og fikk den sure 

4. plassen i rifle menn med 389 
poeng, etter å ha ledet etter 30 
skudd med bare 4 poeng i tap. 
Arnt Haugland vartet opp med 
383 som ga en 11. plass. Bjørn Egil 
Hansen var debutant på herre 
laget og fikk greie 378, mens Har-
ald Stenvaag dessverre hadde en 
heller laber dag på skytebanen, og 
endte sist av våre på 376. Herrela-
get derimot høstet bronsemedalje, 
og da smilte alle fornøyd allikevel. 
Så mye betyr en medalje. Norges 
beste luftprestasjon siden Landrø 
sitt sølv i 1969. 

Medalje 2: Medalje ble det i pis-
tolleiren også, i det junior menn 
gutta med Pål Hembre, Vidar 
Askestad og Arild Hjertås på laget, 
kapret sølvmedalje 10 poeng bak 
Sovjet. Askestad nummer 4 med 
379, Hembre nummer 6 med 376. 
Begge disse som senere ble veldig 
gode seniorer hadde som junior i 
EM bedre resultater enn to av våre 
seniorer. Den eneste norske jenta 
som var med i junior kvinner skjøt 
også godt. Unge Monica Langnes 
endte på 5. plass i junior kvinner 

etter fine 365 poeng med luftpis-
tolen. Hun var med det bedre enn 
de norske senior damene som 
opplagt ikke hadde dagen. 

30 ÅR: 1990

Administrativt begynte forbun-
det å kjenne på flere utfordringer 
dette året. Norge var tildelt 
vinter-OL i 94 og alle særforbund 
var bekymret for fremtidens 
nødvendige prioriteringer da 
den generelle tilnærmingen «i 
folket» var at regningen for dette 
OL måtte betales av idretten. 
Styret var også veldig opptatt av 
å finne en modell hvor en kunne 
satse på OL-deltagerne, uten at 
dette berørte den øvrige aktivitet 
i forbundet. Som vanlig er i Norge 
når en omorganisering skal skje 
var Organisering av NOK (Norges 
Olympiske Komité) på utsiden av 
NIH, svært omstridt. 

Ellers var en allerede klar over 
at det europeiske kartet kunne 
komme til endres ganske så raskt 
etter at Sovjetunionen falt, hva nå 

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

https://www.norma.as/
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enn det kunne medføre. For-
beredelsene for luft-EM i 1991 i 
Stavanger var godt i gang. 

Sportslig: EM 10m i Nederland 

Tor Heiestad – OL-mesteren fra 
1988 i viltmål - var i sitt ess igjen. 
Skjøt seg rolig inn til en finale 
hvor han klinket til og hadde en 6 
poengs ledelse før de to siste skud-
dene. Så «valgte» han å avslutte 
med 2 x 7 og ble til slutt rangert 
som EM-vinner etter beste finale. 
Ellers sier rapporten at det var 
flotte skyttere både på og utenfor 
banen, uten at noen av de hadde 
klaff med sine rifler og pistoler. 

VM MOSKVA
Gull Harald Stenvaag 60 ligg 
(600p) 

Gull Norge med Harald, Geir 

Magne Rolland og Jørn Dalen lag 
60 ligg

Sølv til Harald Stenvaag på 60 ligg 
50 meter  og - Harald også fikk 4, 
5. og 6. plass - Geir Magne Rol-
land var nummeret bak bronsen 
i en øvelse, - Stein Fiskebeck var 
1 poeng fra finalen på luftpistol - 
Harald Jensen var i semifinalen 
i skeet - Pål Hembre skjøt om en 
bronse i pistol men endte som nr 
7- Rifle- og pistollagene var svært 
nære medaljer. Det ble statusen 
fra Moskva. 

Vi må nevne en historie fra vår 
handlekraftige venn fra Finnmark. 
Stein Fiskebeck skulle reise til 
Moskva via Murmansk, men fikk 
aldri med seg våpenet inn til Mur-
mansk. Han tok båten hjem og la 
fra seg pistolen, men tok med seg 

skjeftene og dro sporenstreks til 
Moskva. Vel fremme visste han jo 
at leverandørene sto på rekke og 
rad, han gikk og kjøpte seg en ny 
pistol og endte et poeng fra finale-
plass på 578 poeng. For å forklare 
hvor jevnt det var på den tiden, 
kan vi nevne at også nummer
 2 og 3 i innledningen hadde 579 
poeng. Da var det altså minst 10 
skyttere på 1 poeng.

World Cup i Suhl 
Ble også historisk da dette var 
det siste i DDR (Øst-Tyskland). 
Rapporten sier at Norge hadde en 
gjensidig avtale med DDR, hvor de 
betalte opphold start og doping-
kontroll avgifter, mens at resten 

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid
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Høyeste kvalitet og presisjon 
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RWS er et registrert varemerke eid av RUAG Ammotec, 
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kan bare kjøpes med gyldig våpenkort.
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av laget betalte reisen og opphold 
selv (eller fikk litt fra fagkomiteen 
i ettertid) Resultatmessig intet sp-
esielt å anføre, Harald Jensen ble 
nærmest medalje med 4. plass i 
skeet. Flere juniorer fikk prøve seg 
mot seniorene, noe som fortalte 
alle, at det var en betydelig jobb å 
gjøre for å ta seg dit. 

20 ÅR: 2000

EM Lerdue: Etter å ha lest 
masse rapporter er det et gjen-
nomgående tema transport. Det 
er nær sagt alltid trøbbel med 
transport og våpen. Også denne 
gang ble nordmenn stående fast i 
München og måtte leie en buss for 
å komme seg til Piza i Italia tide. 
Erik Watndal ble tross dårlige 
forberedelser nummer 4 etter å ha 
tapt omskyting om sølv og bronse 
i finalen. 

OL i Sydney: Det er himmelvid 
forskjell på medalje, finale og 9. 
plasser. Men det er kun medaljer 
som blir husket. 

Rifleskytter Lindy Hansen som ble 
nummer 4 i prøve-OL, opplevde 
det forsmedelige ved å bli num-
mer 9 og første utøver som ikke 
kom til finalen både på luft 393, 
og på match øvelsen på 50m 579. 
Den kjenner vi på alle som en. Leif 
Steinar Roland klarte 592 med 
luftriflen og var klar for finalen på 
luft. Vi hadde store forventinger til 
Leif her, for han hadde blitt num-
merr 2 i prøve-OL tidligere på året 
etter en god finale. Finalen i OL 
ble litt i svakeste laget med 100,2 
men det hele endte med en meget 
respektabel 7. plass.

På OL siste dag skulle det igjen 

handle om Rajmon Debevec og 
Harald Stenvaag. Disse rutinerte 
karene klarte å mestre en skikkelig 
krevende vind og avsluttet hel-
matchen henholdsvis på 1177 og 
1175. Dermed skive 2 i finalen på 
vår mann som ville prøve å fors-
vare de utrolige meritter norske 
skyttere har levert opp igjennom 
tidene. Men Harald var skikkelig 
ute å kjøre i finalen, kanskje hadde 
han en miserabel finale fra prøve-
OL friskt i minne. Finalen som var 
TV-sendt viste det høye trykket 
han måtte kjenne på, men heldig-
vis klarte han å skjerpe seg på det 
aller siste skuddet og endte opp 
med bronse. Jubelen stod i taket, 
en mer fortjent OL-medalje kan en 
nesten ikke tenke seg.

IOC-president Juan Antonio Samaranch var til stede ved medaljeutdelingen da Rajmond Debevec fra Slovenia vant gull på 50m helmatch herre 
under OL i Sydney i 2000. Sølvmedaljevinner var Juha Hirvi fra Finland og bronsevinner var Harald Stenvaag.
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Som tidligere varslet av IOC 
blir antall utøvere til OL i 2024 
redusert fra rundt 11 000 til 10 
500. For skyting utgjør reduksjo-
nen 20 utøvere – slik at det blir 
kvoteplasser for opptil 340 skyt-
tere under OL i Paris i 2024.

IOCs hovedstyre har tatt med 
Skeet Mixed Team i Paris 2024 
som erstatning for OL-trap Mixed 
Team som vil bli gjennomført i 
Tokyo 2020 (som per nå er utsatt 
til sommeren 2021). Det internas-
jonale skytterforbundet (ISSF) in-
formerte IOC om at de er positive 
til at Skeet Mixed Team skal bli 
inkludert i 2024-programmet til 
fordel for OL-trap Mixed Team.

SKYTING STÅR OFFISIELT PÅ
PROGRAMMET FOR OL I PARIS 2024
Den internasjonale olympiske komité (IOC) har kunngjort arrangementsprogrammet for de 
olympiske leker 2024 i Paris, Frankrike – og tradisjonen tro står skyting på agendaen også i dette 
OL’et.

Endelig forslag for konkur-
ranseformat for de ulike grenene 
skal foreligge innen 31. mai 2021.

Prinsippene for kvalifiseringssys-
temet for de olympiske leker i 
2024 vil bli godkjent av IOCs 
hovedstyre innen september 
2021. ISSF vil etter det fastsette 
kvalifiseringssystemet for skyting 
og sende det til IOCs hovedstyre 
for godkjenning i februar 2022.

OL-PROGRAMMET FOR SKYTING 
I PARIS 2024:

Rifle:
1. 10m Luftrifle Mixed Team
2. 10m Luftrifle Menn

3. 10m Luftrifle Kvinner
4. 50m Helmatch Menn
5. 50m Helmatch Kvinner

Pistol:
6. 10m Luftpistol Mixed Team
7. 10m Luftpistol Menn
8. 10m Luftpistol Kvinner
9. 25m Silhuettpistol
10. 25m Sportspistol

Lerdue:
11. Skeet Mixed Team
12. Skeet Menn
13. Skeet Kvinner
14. OL-trap Menn
15. OL-trap Kvinner

TOPPIDRETT

https://www.olympic.org/news/gender-equality-and-youth-at-the-heart-of-the-paris-2024-olympic-sports-programme#:~:text=18%20to%2022.-,Athlete%20quotas,and%20complexity%20of%20the%20Games.
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Det ble ladet med 4.3 grain 
Vihtavuori N 310-krutt og Pb-
projektilet var Hensley&Gibbs 
#68 200 grains SWC - noe som 
ville gi en hastighet på ca. 880 
fps. Han puttet 100 ferdig ladede 
patroner i en MTM plast eske. 
Han visste naturligvis ikke at 
det var en «Mills»-håndgranat i 
esken. En av patronene var lader, 
med 8.6 grain N 310 krutt. En 
typisk dobbeltladning. Med en slik 
ladning er det fortsatt 7 millimeter 
til kanten av hylsen. Hylsen renner 
på langt nær over med krutt, så en 
vil ikke oppdage noe visuelt, ved 
å se på skrå.  Om ettermiddagen 
dro han på skytebanen. Det sies at 
ett bilde sier mer enn tusen ord. 

Lørdag morgen i det herrens år 2020 satt en patronlader i sitt lønnkam-
mer med en Dillon RL 550B  halvautomatisk presse og ladet patroner til 
sin Smith&Wesson modell 25-revolver i kaliber .45 ACP. 
// AV WILLY KLETTE //

Det hørtes ett lavt, dump smell, 
og bildene under og på neste side 
viser hva som skjedde.

En gylden regel når en lader 
på en presse som behandler 
mange patronhylser samtidig er: 
Ladearmen skal aldri heves og 
senkes på nytt om en har fått en 
forkiling eller at noe har hengt seg 
opp før årsaken er fjernet. 

Er det krutt i hylsen, så skal kruttet 
tømmes ut, eventuelt kontrolleres 
ved veining. Den sykliske 
ladeprosessen kan så startes på ny. 
Om en senker ladearmen for andre 
gang uten å ha rotert hylseplaten 
får men dobbeltladning på RL 

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  

I DENNE SPALTEN DELER HAN 
AV SIN KUNNSKAP OG 

ERFARINGER. 

550. Hver gang en hylse er i øverst 
posisjon på kruttfyllestasjonen 
kommer det krutt.

På en automatisk lademaskin som 
Star of San Diego vil følgende 
skje om hylsen ikke roteres 1/6: 
Ny  tennhette vil presse seg inn 
i en hylse som allerede har fått 
ny tennhette. Da får man arbeid 
med å løsne hylseplaten og heve 
den, fjerne tennhetten og en 
tømmer naturligvis samtidig 
ut kruttet i hylsen. En vanlig 
årsak til problemer på Dillon 
halvautomatiske ladeapparater er 
at tennhettesleiden henger seg opp 
slik at tennhetten ikke kommer 
ned i tennhettepunchen. En må 
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av og til manuelt lirke tennhetten 
på plass. Grunnen til det er at 
tennhettesleiden opprinnelig ble 
operert manuelt. Om det var slark, 
betød det ikke så mye da.

På slutten av 70-tallet kjøpte jeg 
en Dillon RL 300 fra Carol Dillon, 
konen til Mike, fra Phoenix. 
Prisen var $280 - en svært høy 
pris for 40 år siden, men det var 
en av de peneste pressene som 
er laget. Flotte  1 1/4” forniklede 
søyler og hylseplaten som nå. 
Tennhettesleiden og kruttsleiden 
var begge aktivert manuelt.

Samtidig kom Mike Dillon med 
sin spektakulære automatiske 
Lademaskin, Dillon RL 1000  
priset til $2800. Før det bygget 
Mike Dillon om Star of San Diego 
lademaskiner til riflekaliberet .223. 
Det skal i alt være bygget rundt 

100 av disse. På eBay under Star 
Loader er et brukt ombyggingssett 
til salgs for $2500.

Etter RL 300 fulgte RL 450, en 
stygg støpejernsklump lik nåtidens 
med manuell mating av tennhetter 
og krutt. For å konkurrere med 
Hornadys flotte halvautomatiske 
ladepresse så bøyet Dillon jerntråd 
i beste Reodor Felgen stil, slik 
at tennhettesleiden ble aktivert 
automatisk på Dillon RL 550.

Kruttsleiden ble aktivert 
automatisk av at hylsen med 
tennhette presset sleiden bakover 
mot kruttkoggeret. Hylsen fikk 
samtidig en trumpet fasong i 
enden. Spiralfjærer returnerte 
kruttsleiden. Skulle en lade måtte 
en være årvåken. Om en hylse med 
krutt ble senket er par cm under 
kruttmålet og så hevet igjen så fikk 

en dobbelt ladning.

Det hendte at kruttmålet hang 
seg opp av og til med enkelte 
kruttsorter som medførte null 
lading. På Dillon RL 550B kom 
det vesentlige forbedringer. En 
blikkplate på kruttsleiden og 
tvangsstyring av kruttsleiden 
med en lang jernstang førte til at 
ladearmen måtte helt opp igjen 
for å aktivere kruttsleiden. For ett 
år siden kom Dillon RL 550 C. Det 
nye er to fettnipler på akslingen. 
Det er hengt på ting siden Dillon 
RL 300 i 1980 frem til Dillon RL 
550 C  i 2020. Den minner om en 
bensin/dieselbil hvor motoren er 
erstattet med elektromotor, og et 
batteri er puttet under baksetet.
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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!

LANDSLAGSSKYTTER MOTTOK 
STIPEND FRA BAMBLE KOMMUNE

Bamble kommunes idrettsstipend 2020 ble tildelt langt inne i fjellet i pistolklubbens treningsanlegg på 
kvelden 10. desember til vår dyktige landslagsskytter Tiril Fredrikke Schüller. Vi gratulerer hjertelig og 
ønsker Tiril all mulig lykke til på veien videre!

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

