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Det er nå ett år siden koronaviruset for alvor slo til i Norge, og 
fremdeles preger pandemien både Skytter-Norge og samfunnet 
forøvrig. Men til tross for stadig strengere pandemitiltak og 
avlysninger av stevner flere steder håper vi alle på lysere tider 
over sommeren og i 2022.

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

I denne første utgaven av Skytternytt i 2021 kan du blant annet lese om:

– Hvordan en uke på Skytterlandslaget Rifle ser ut. Det ligger mye inn-
sats og trening bak jakten på internasjonale medaljer, les mer på side 22.

– Treningskonkurransen P22, der det til tross for ytterligere koronare-
striksjoner både nasjonalt og lokalt midt i konkurranseperioden ble skutt 
svært imponerende resultater over verdensrekordnivå. Les mer på side 8.

– Ildsjelen Stein Langørgen (51) som frivillig fører en enorm statistikk 
over norgesmestere i de mange ulike grenene og forbundene vi har i 
norsk skyttersport. Les mer på side 16.

– Gjesteskribent Bjørn Jacobsen et dypdykk i gamle årbøker og idretts-
leksikon, og skisserer feltpistolens historie i Norge på side 30.

– Test av den modulbaserte haglestokken TSK - en moderne haglestokk 
som totalt er tilpasset skytterens kroppsform og skytestil. Les mer på side  
26.

– Siste nytt om PPC på side 14.

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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PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) frem-
met 3. februar et forslag om ytterligere restriks-
joner på bruk av bly i ammunisjon til jakt og 
utendørs sportsskyting så vel som i fiske. Dette 
hadde vi en artikkel om på forbundets nettsider 
skyting.no 5. februar (les mer her). Dersom fors-
laget blir vedtatt kan bruk av blyammunisjon 
uten oppsamling bli forbudt om noen år.

Bly og miljø er et tema skytesporten ikke kan snakke 
seg ut av. Holdningene til miljø, spesielt i forhold 
til klima, er det ikke lenger bare særgrupper som er 
opptatt av. Vi vil alle gjøre noe som er bra for miljø 
og klima. Vi som særforbund, kretser og klubber må 
sette dette på dagsorden på en mye tydeligere måte. 
På Forbundstinget legger vi frem en langtidsplan som 
inneholder blant annet mye fokus på miljø og anlegg.

NSF sitt hovedbudskap i miljøspørsmål er: 

• NSF tar sportsskyting og miljø på alvor.
• NSF har en plan med tiltak for hvordan håndtere 

skyteaktiviteten mer miljøvennlig.
• NSF arbeider sammen med andre skytterorganis-

asjoner for å skape gode rammevilkår.

NSF ønsker å lage en fullstendig oversikt over alle 
skytebaner som benyttes av våre medlemsklubber og 
å holde denne oppdatert. Det er helt nødvendig både 
med hensyn til forbundets utvikling og for til enhver 
tid å ha en nødvendig oversikt i kontakt med myn-
digheter. Spørreskjemaet er sendt alle klubber per 
e-post.

Vi har besluttet at referatene fra Forbundsstyremø-
tene legges ut som nyhetssak på skyting.no i løpet 
av en uke etter at styremøtet ble avholdt. Referat fra 
Forbundsstyremøtet 1. mars ble lagt ut 5. mars. Neste 
forbundsstyremøte er 23.mars og referatet vil være på 
skyting.no senest fredag før palmehelgen.

Forbundstinget vil gjennomføres digitalt søndag 25. 
april 2021 klokken 09:00 med gjennomgang av saker 
lørdag 24. april fra klokken 09:00. Tingpapirene 
offentliggjøres fredag 26. mars. Lørdag 24.april klok-
ken 14:00 skal vi feire at Norges Skytterforbund ble 
formelt stiftet 11.–12.februar 1946.  Vi kan love snaue 
2 timer i en hyggelig atmosfære med innslag fra flere 
steder i landet. Denne helgen vil vi altså både se litt 
på historien, litt hvor vi er og hvor vi skal utvikle oss. 

Pandemien fortsetter å prege hverdagen til oss alle. I 
2020 trodde vi det skulle bli bedre etter påske, så at 
det skulle bli bedre til sommerferien, til høsten, og 
så kanskje etter nyttår. Men tiltakene fortsetter nå i 
2021, noen steder også i økt omfang - og vaksinerin-
gen går senere enn vi alle hadde håpet på. Mange 
av treningene og stevnene vi hadde planlagt i 2021 
avlyses nesten alle sammen.

Vi må allikevel ikke miste håpet og troen på at det 
skal bli bedre. Tro på at vi blir vaksinert slik at vi 
får kontroll på pandemien. Tro om at fra sommeren 
2021 får vi lov til å være sammen med gode venner og 
benytte det flotte tilbudet idretten vår gir. 

God påske!

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

Håvard Larsen

President

https://www.skyting.no/2021/02/05/eu-foreslar-strengere-restriksjoner-pa-blyammunisjon/
https://www.skyting.no/2021/03/05/protokoll-fra-nsfs-styremote-1-mars-2021-er-na-tilgjengelig/
mailto:mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=
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SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Nytt år gir oss alle nye muligheter og 
utfordringer! 

Fortsatt har vi koronaviruspandemien å ta hensyn til 
og smittesituasjonen endres om ikke daglig, så i hvert 
fall ofte. I det ene øyeblikket virker det gjerne som 
om vi kan se lettelser som gjøre at vi kan få begynne 
å trene og konkurrere - men så kommer det nye 
utbrudd.

Vi som forbund kan ikke og skal ikke overprøve 
nasjonale myndigheter, men det er vel flere og flere 
som mener at vår idrett vel ikke er den som medfører 
størst smitterisiko. Vi og en rekke andre mener at vi 
kan klare å gjennomføre både treninger og stevner 
med gode og trygge rutiner. Enn så lenge blir vi 
dessverre behandlet likt med kontaktidretter og 
dermed må vi også i år være forberedt på at enkelte 
NM må flyttes eller avlyses grunnet smittefare. 

Helsa først! På den positive siden: Dette gir flere av 
oss anledning til å trene mer og dermed være bedre 
forberedt når dagen kommer og NM gjennomføres. 

Det er snart forbundsting og i den forbindelse skal 
vi i BIK ha gleden av å dele ut fortjent heder til 
årets skyttersjel, årets klubb og årets arrangør. Når 
dette skrives er fristen for å sende inn forslag gått 
ut og jobben med å lese begrunnelsene samt å kåre 
vinnerne er gjort. Les mer om dette på side 29.

Dette er et viktig arbeid og det er en stor ære å få 
hedre innsats i bredden på denne måten. Uten den 
dugnad som legges ned fra enkeltpersoner ville 
klubbene ikke klart å gjennomføre den aktiviteten 
som gir oss alle muligheter til å utøve den sporten vi 
er glade i!

Det er jo dessverre ikke mulig å hedre alle, men 
vi håper at de som blir presentert etter hvert vil 
oppfattes som verdige og gode representanter for 
ALLE personer, lag og klubber i hele landet som 
ukentlig legger til rette for aktivitet.

Fortsatt er det en åpen utfordring til klubbene våre: 
Hvordan kan vi som utvalg kan være med å støtte 
arbeidet ute i kretsene, hva ønsker dere hjelp til?

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 

TAURUS TX 22
HAR ANKOMMET NORGE!
Denne sportspistolen er konstruert for å levere den beste nøyaktigheten og påliteligheten i klassen. 
Fra det korte, jevne avtrekket i det presisjonsdesignede Taurus Performance Trigger System (PTS) til den innebygde 
komforten til det ergonomiske grepet, er TaurusTX 22 “READY TO RACE“.

Se vårt utvalg av Taurus pistoler og revolvere på www.landro.no,
eller kontakt din lokale forhandler.

Magne Landrø AS I Stillverksveien 1 I 2004 Lillestrøm I Norge I www.landro.no I +47 64 84 75 75

https://www.skyting.no/2020/12/11/nye-nasjonale-pistolregler-for-2021/
https://www.landro.no/
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Det er dessverre fortsatt en annerledes 
hverdag, også innen toppidretten i NSF.
 
I begynnelsen av 2021 så vi imidlertid at 
internasjonale konkurranser og mesterskap ble 
planlagt igjen. Enkelte konkurranser har blitt avlyst 
på grunn av endring i smittesituasjon, mens andre 
gjennomføres. For Skytterlandslaget er det ingen 
automatikk i at vi skal delta i alle internasjonale 
konkurranser som avholdes, til tross for at disse 
skal gjennomføres under strenge forutsetninger 
og smitteverntiltak. Det er motstridende 
interesser, da utøvere har behov for å konkurrere 
internasjonalt igjen, både av hensyn til motivasjon 
og for forberedelser til OL/PL. Samtidig må vi gjøre 
vurderinger av smitteverntiltak og risiko. Vi ser 
det altså nødvendig å gjøre konkrete vurderinger 
rundt den enkelte reise og deltagelse. Dette 
gjøres gjennom en etablert rutinebeskrivelse for 
kartlegging og håndtering av smittevern, tidligere 
utarbeidet av sportssjef og administrativt ansvarlig 
for Skytterlandslaget og godkjent av TIK. Dette 
innebærer en detaljert kartlegging og oppfølging av 
forhold rundt den enkelte konkurranse, og en konkret 
beslutning om vi på bakgrunn av dette skal delta med 
norske utøvere. 

Kombinasjonen av avlyste konkurranser nasjonalt og 
internasjonalt gir også andre utfordringer. Først betyr 
det at vi flere ganger har måtte endre uttakskriteriene 
som opprinnelig ble utarbeidet og vedtatt høsten 
2020. De til enhver tid gjeldende uttakskriterier 
ligger under Skytterlandslagets sider på skyting.no. I 
dokumentet føres også endringslogg for nødvendige 
endringer som gjøres på bakgrunn av avlyste eller 
utsatte konkurranser eller annen aktivitet som er lagt 
til grunn i de opprinnelige kriteriene. Videre gir dette 
utfordring når det så skal gjøres uttak. Dette fordi det 
kan være et svært begrenset antall konkurranser og 
resultater å basere uttak på. Imidlertid også fordi det 
ved uttak både vurderes utøvere, men også størrelsen 
på troppen. En reise kan medføre økt risiko ved større 
tropp, og vi ser derfor flere begrensninger gjennom 
de reelle effektene av koronaviruset. En deltagelse i 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

internasjonal konkurranse nå er også annerledes enn 
en tilsvarende reise i en tilværelse uten koronaviruset, 
og det kan således være krevende for den enkelte 
utøver. Vi ber derfor om forståelse og tålmodighet fra 
både utøvere, trenere og resten av miljøet. På samme 
måte som at hver og en av oss må gjøre vurderinger 
og tilpasninger i vår egen hverdag, må vi gjøre det 
samme innen toppidretten i NSF.

Kriterier for utdeling av Kongepokal 2021 er også 
vedtatt av TIK og lagt frem for forbundsstyret. I år 
skal Kongepokalene deles ut innen rifle i henhold til 
fast rullering i forbundet. Pokalene kan vinnes innen 
OL-/PL-øvelser på både 10m og 50m, og tildeling vil 
skje etter at siste NM er avholdt i år. 

I april skal Forbundstinget avholdes, denne 
gangen digitalt. Som avtroppende leder av 
Toppidrettskomitéen vil jeg avslutningsvis takke for 
tilliten jeg ble vist da jeg ble valgt som leder av TIK i 
2017 og på nytt i 2019. Jeg vil også rette en stor takk 
til Svein Roger Stamnestrø, Ann Cathrine Sverkmo 
Walleraunet, Christian H. Lilleng og Ole Henrik 
Gusland, som alle har delt sin kompetanse og lagt 
ned mange arbeidstimer for TIK de siste to årene 
(sistnevnte inntil han skiftet rolle i forbundet i 2019). 
Takk også til styret, administrasjonen, da særlig 
sportssjef Tor Idar Aune og administrativt ansvarlig 
for Skytterlandslaget Lindis Græsdal, samt øvrige 
organisasjonsledd for godt samarbeid de siste årene. 
Til slutt, takk til hele Skytterlandslaget for innsatsen 
som legges ned hver eneste dag; utøvere, trenere, 
ledere, støtteapparat, og deres øvrige støttespillere 
og heiagjenger i miljøet. Dere skaper og deler 
idrettsglede.

På gjensyn! 

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 

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

TEKNISK KOMITÉ

Når dette skrives er det nylig kommet beskjed 
om at NM felt og spesialfelt 2021 er avlyst på 
grunn av koronaviruspandemien. Dette kom-
mer omtrent på årsdagen for nedstengingen av 
landet og det var vel ingen som hadde tenkt at 
dette skulle få en slik varighet.

De fleste store stevner som World Cup og EM 10m 
er avlyst. WC i India i mars ser ut til å gå som plan-
lagt mens stevnet i Korea er innstilt inntil karanten-
ebestemmelsene i landet blir forandret.

Det ser ut til at OL og PL vil bli arrangert, men med 
store begrensninger hva angår tilskuere og så videre. 

Alle avlysninger og utsettelser går jo sterkt ut over de 
som legger ned store resurser i forberedelser til sine 
stevner. Uansett om det er kretsmesterskap eller OL 
så håper jeg vi snart er i gang igjen for fullt slik at vi 
ikke mister noen og at ingen gir opp og forsvinner fra 
idrettslivet av denne grunn.

Bly er et tema i Europa, og vi venter med spenning 
på utspillene som kommer fra EU. Bly i våtmark-
sområder er utgangspunktet, men det vil jo i stor 
grad kunne gå ut over vår idrett. Generelt blyforbud 
er kravet, men i forslaget til høring kan det se ut til 
at det kan komme en dispensasjon for sportsskyting 
under visse forutsettinger. Høringen er forventet i 
løpet av mars/april. Skytter-organisasjonene i Norge 
har et godt samarbeid i denne saken og vil jobbe opp 
mot både EU og Norske myndigheter. 

Vi har OL og PL som snart kommer etter ett års 
utsettelse. Ny OL-periode betyr som oftest nye 
regelverk fra ISSF og ingen unntak denne gangen 
heller. Mix-øvelser er trenden, og lagøvelser er også 
noe som er på vei inn. Øvelser vi kjenner godt kan 

bli gjennomført på nye måter og vi blir utfordret fra 
mange hold når det gjelder å lage konkurransene mer 
publikumsvennlige. 

Et annet punkt som kommer frem, er kostnadene med 
å bygge nye anlegg. En bane med 80-100 skiver på 
flere avstander, koster mye penger. Det samme gjelder 
store lerdueanlegg. Med dagens konkurranseregle-
menter er det behov for store anlegg for å få mange 
skyttere gjennom et langt og omfattende kvalifisering-
sprogram. Deretter en forholdsvis kort finale på egen 
finalebane.

Hva framtiden vil bringe er enda ikke bestemt, men 
det jobbes med føringer og forslag til forandringer. Det 
kan bli en todelt kvalifisering, med et kortere skytepro-
gram for alle. De beste går så videre til en andre om-
gang med kvalifisering. Når kvalifiseringen er ferdig, 
går man videre til finalebanen. Her skytes det først to 
semifinaler og deretter en medaljematch.

Da kan man få igjennom flere skyttere på kortere tid, 
med et mindre antall skiver eller leirduebaner. 

Vi får se hva som blir det endelige. Forskjellige me-
ninger er vel ikke til å unngå. Skytterne vil ha lenger 
øvelser, flere skudd og lengre tider slik at et dårlig 
skudd eller to kan utjevnes. De som skal vise fram 
sporten vår i TV og andre media vil ha mindre skudd 
og kortere tider.

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité
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TRENINGSKONKURRANSEN P22 

SPRENGTE REKORDER

Til tross for ytterligere koronarestriksjoner både nasjonalt og lokalt ble det skutt svært imponeren-
de resultater over verdensrekordnivå under NSFs treningskonkurranse “P22” i mars.

 // TEKST: Haakon Stensrud /

Det er nå rundt 1 år igjen til EM 
2022 på 10 meter i Vikingskipet 
og Norges Skytterforbund mark-
erte dette ved å legge konkurranse 
inn i treningen og inviterte alle i 
pistol-, rifle- og viltmålskyttere 
til å skyte 22 konkurranser på 22 
dager fra 6. til 27. mars på sine 
hjemmebaner. Mange skyttere tok 
utfordringen - som ble døpt P22 
- på strak arm, og leverte mange 
imponerende resultater i de 22 
dagene konkurransene holdt på.

Skyttere fra hele landet leverte inn 
resultater fra sine hjemmebaner, 
og kunne følge med på andre sine 
resultater via et resultatskjema på 
skyting.no og i sosiale medier via 
emneknaggene #p22norway og 
#ECH2022. I tillegg ble det daglig 
delt ut uttrekkspremier til dem 
som deltok, samt premie til beste 
poengsum og gjennomsnittlig po-
engsum ved endt konkurranse.

– Når altfor mye handler om 

korona er det viktig å finne noe 
annet å bry seg om, snakke om og 
tenke på, forteller sportssjef i NSF, 
Tor Idar Aune - som var blant dem 
som tok initiativ til P22.

Men selv om treningskonkur-
ransen var ment å være et avbrekk 
fra en til tider grå pandemitil-
værelse, ble også P22 rammet av 
enda mer inngripende smittevern-
stiltak mens konkurransen holdt 
på. Omtrent midtveis i program-

 Rifleskytter Jeanette Hegg Duestad skjøt 
spinnville 1194 poeng på 50 meter helmatch 
under P22.
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met ble flere norske kommuner 
satt under de strengeste smittev-
ernstiltakene som finnes her i lan-
det, og ikke mange dagene etter 
kom det også nasjonale innstram-
minger. Det skapte utfordringer 
for mange utøvere, og flere fikk 
dessverre ikke fullført. Men til 
tross for tiltakene fikk mange 
deltatt, og ikke minst ble det satt 
resultater i verdensklasse.

– Vi har hatt 67 pistolskyttere, 66 
rifleskyttere og 4 vilmålskyttere 
med i konkurransene, og til sam-
men har de skutt rundt 859 538 
poeng. I tillegg er hele 31 resultat 
på eller over verdensrekord. Det 
er vi svært fornøyde med, forteller 
sportssjef Aune.

Med andre ord jevnt over mange 
høydepunkt i løpet av P22, men et 
av de største høydepunktene kom 
nest siste dag av konkurransen. 
Da skjøt rifleskytter Jeanette Hegg 
Duestad spinnville 1194 poeng 
på 50 meter helmatch - noe som 
sjeldent har blitt sett før i denne 
øvelsen. Hun startet med 400 
poeng på kne og totalt 72 tiere på 
rad før det ble to niere på slutten 
av liggendeskytingen. Så mistet 
hun kun ett poeng på de første 30 
ståskuddene.

– Derfra og inn var det faktisk 
ganske vondt. Det var slitsomt, 
sa Jeanette, som tross tre poeng-
tap på siste tiskudd endte hele ni 
poeng over verdensrekorden til 
Jenny Stene på 1185 (Jenny selv 

skjøt også glimrende nest siste dag 
av P22 og stoppet på 1191 poeng i 
samme konkurranse.)

Til tross for koronaviruspande-
mien beviste P22 at Norge har en-
gasjerte skyttere over hele landet, 
og ikke minst at vi har skyttere 
som kan hevde seg helt i verden-
stoppen.

For fullstendige resultater fra 
alle konkurransene som ble skutt 
mens P22 pågikk, kan du besøke 
skyting.no/p22

https://skytterbriller.no/
https://www.skyting.no/p22/
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POPULÆRT TILBUD

I VINTERFERIEN

De siste åtte årene har Kisen MSL åpnet luftskytebanen i Alfhallen for barne- og ungdomss-
koleelevene i Ullensaker i høst- og vinterferiene. Så også i årets vinterferie, da nærmere 60 barn og 
ungdommer, pluss noen foresatte, fikk prøve seg med luftgeværet.

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

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://www.thrane.no/en/
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Tiltaket er et resultat av at Ul-
lensaker kommune tilbyr både 
idrettsorganisasjoner og andre 
med tilbud til den aktuelle alders-
gruppen en økonomisk kompen-
sasjon for å stille med fasiliteter 
og instruktører i ferieukene. Blant 
aktivitetstilbudene i Ullensaker 
denne vinterferien fantes i tillegg 
til skyting hos Kisen MSL bl.a. 
DJ-kurs, band- og låtskriverkurs, 
malekurs, dansekurs, akedag, 
boksing, turn, bading, tricking, 
parkour, fotball, håndball, inne-
bandy og volleyball.

REKRUTTERINGSTILTAK

– Vi ser på dette slik som kom-
munen tenker, nemlig som et 
aktiviseringstiltak for ungdom 
som ikke drar bort fra kommu-
nen i vinterferien. Men for oss er 

dette et viktig rekrutterings- og 
markedsføringstiltak for sporten 
og klubben, sier Bergsvein Bårds-
tu, leder i Kisen MSL.

Han forteller at mange av de unge 
kommer sammen med foreldre, 
besteforeldre eller andre voksne, 
og de voksne får også prøve å 
skyte om de ønsker det.

– Mange er kanskje i utgang-
spunktet litt skeptiske til skyting, 
våpen og så videre, men her får 
vi anledning til å vise at vi driver 
innenfor trygge rammer, med 
skikkelige sikkerhetskrav og dyk-
tige instruktører. I år hadde vi to 
unge, dyktige skyttere til å ta seg 
av de som møtte opp.

Eirik Strøm og Johanna Reksten 
gjorde en flott jobb med de unge, 
instruerte både i sikkerhetsrutin-

er, praktisk skyting – og i disse 
tider selvsagt også i smittevern. 
Klubben lot for øvrig kompensas-
jonen fra kommunen gå videre til 
de to instruktørene.

Rundt 5000 skudd ble avfyrt i 
løpet av daglige økter fra klokken 
10 til 13 mandag til torsdag forrige 
uke.

– Vi har som nevnt flere års 
erfaring med disse arrangement-
ene, og får veldig positive tilbake-
meldinger såvel fra de unge som 
deres foresatte. Og ikke minst, vi 
kan konstatere at en andel av de 
som får smake på sporten kom-
mer tilbake, og noen av dem får vi 
inn som aktive medlemmer etter 
hvert, fastslår Bergsvein Bårdstu.

Annonse:

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://www.thrane.no/en/
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HENRIK OG JEANETTE MOTTOK

KONGEPOKALEN FOR 2020

Rifleskytterne Henrik Larsen og Jeanette Hegg Duestad mottok i januar Kongepokalen for 2020. 
Kongepokalen deles ut på bakgrunn av prestasjoner i NM. 2020 ble et annerledes år preget av 
pandemi og flere avlyste norgesmesterskap – men da det likevel ble gjennomført minimum ett 
norgesmesterskap innen aktuell øvelse for samtlige grener, ble tildelingen av Kongepokalen 2020 
opprettholdt.

 // TEKST OG FOTO: Haakon Stensrud //

Henrik Larsen og Jeanette Hegg Duestad.
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Henrik Larsen og Jeanette Hegg 
Duestad var på trening med andre 
skyttere på Norges idrettshøgskole 
i Oslo da president i Norges Skyt-
terforbund Håvard Larsen kom 
innom og overrasket dem med 
utdelingen av Kongepokalene.

Henrik Larsen fra Krapfoss 
Sportsskytterlag mottok Konge-
pokal for sitt resultat i NM 3×40 
2020: 1177 + 463,4 poeng. Hen-
riks innledende resultat var tett 
oppunder det internasjonale 
gjennomsnittet, og det oppnådde 
finaleresultatet var over det inter-
nasjonale gjennomsnittet.

– Dette er moro! Jeg har alltid 
hatt lyst til å få en Kongepokal, det 
er liksom vært det siste som har 
manglet innad i Norge for meg – 
så det er gøy å endelig klare det, sa 
Henrik Larsen etter utdelingen.

Jeanette Hegg Duestad fra Nøt-
terø Skytterlag Avd. NSF mottok 
kongepokal for sitt resultat i NM 
3×40 2020: 1190 + 465,9 po-
eng. Både Jeanettes innledende 
resultat og finalesum var ny norsk 
rekord og over gjeldende verdens-
rekorder. Duestad var også svært 
glad for å få tildelt pokalen:

– Det er veldig gøy det. Det viser 
at man har levert som utøver, så 
jeg er absolutt fornøyd med det, sa 
hun med et smil.

Tildeling av Kongepokaler 2020 er 
gjort i henhold til Norges Idretts-
forbunds overordnede regler for 
utdeling av H. M. Kongens Pokal. 
Etter Norges Skytterforbunds 
Fellesreglement skulle Konge-
pokalene deles ut innen grenen 
viltmål i 2020. Deltagerhistorikk 
fra NM viltmål de siste tre år 

viste imidlertid at det i et nor-
malt år ikke vil tilfredsstille NIFs 
overordnede krav om kvantitet, 
og det ble besluttet av Top-
pidrettskomitéen den 29. januar 
2020 at utdelingen skulle skje på 
tvers av alle grener i henhold til 
Fellesreglementet 2.9.6 og 2.9.7. 
Internasjonale mesterskap og 
verdenscup fra 2019 ble tatt med 
i tillegg til 2020-konkurranser 
som sammenligningsgrunnlag for 
NM-resultatene, da det er svært 
begrenset resultater fra 2020- ses-
ongen.

Se video fra utdelingen her.

Last ned fullstendig begrunnelse 
for tildelingen av Kongepokalen 
2020 her.

NSFs president Håvard Larsen delte ut Kongepokalene for 2020 til 
Henrik Larsen og Jeanette Hegg Duestad.

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcxRC9XwUzRE%26ab_channel%3DSkytterforbundet?subject=
mailto:https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2021/01/tildeling-kongepokal-2020.pdf?subject=
mailto:https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2021/01/tildeling-kongepokal-2020.pdf?subject=
mailto:https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2021/01/tildeling-kongepokal-2020.pdf?subject=


14

For å ta det negative først. Det ser 
dårlig ut for NM i PPC i 2021. Det 
blir i så fall det andre året på rad 
at NM utgår. Svenskene har også 
kansellert flere større stevner, 
blant annet EM i PPC.

ER DET NOE LYS I ENDEN AV 
TUNNELEN?

Om vi klarer å få bukt med viru-
set som herjer med oss for tiden 
og vi er tilbake i normal gjenge i 
2022, ser det ut til at PPC kan bli 
valgt som skyteøvelsen som skal 
representere Skytterforbundet i 
NM-veka.

ENDRINGER I NASJONALT REGELVERK OG KURS
Nå er det jo smått stell med skyting for tiden, og slik er det jo og for oss PPC-skyttere. Men noe 
skjer.

// FRA ESPEN HALVORSEN, VESTFOLD SKYTTERKRETS //

NM-veka 2022 er planlagt i 
Skien. Om ikke Porsgrunn PK blir 
klar med sin bane tar nok Farris 
SS dette på strak arm og ønsker 
velkommen til Åres Skytesenter 
nok en gang.

Det har kommet noen endringer 
i det nasjonale regelverket som 
omhandler PPC. Trykk her for å 
finne regelverket.

Blant annet er det gjort noen just-
eringer for løpslengder. Bakgrun-
nen for dette er å harmonisere 
det nasjonale PPC-regelverket i 
noen grad mot feltpistolreglene. 
Det som er verdt å merke seg er 

at disse våpnene ikke vil bli god-
kjent i utlandet og man kan heller 
ikke sette internasjonale rekorder 
med våpen som ikke fullt ut er 
kompatible med regelverket til 
WA1500.

Introduksjonskurset for PPC 
er nå gjort tilgjengelig på Skyt-
terforbundets sider her. Her 
finnes en god del informasjon 
samt kursbevis, resultatskje-
maer og kursinnbydelse i tillegg 
til selve introduksjonskurset. 
Selve kurskompendiet gir en god 
forståelse av hva PPC-skyting er, 
så for alle dere som er nysgjerrige 
er det bare å laste dette ned. En 

NYTT FRA PPC

https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/
https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/
https://www.skyting.no/utdanning/begynneropplaering-2020/#toggle-id-7
https://www.skyting.no/utdanning/begynneropplaering-2020/#toggle-id-7
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litt kortere introduksjon til PPC 
finner du for øvrig i Skytternytt 
#3 2020.

SÅ HVA SKAL VI TA OSS TIL I 
DISSE «SKYTEFRIE» TIDER?

Man kan jo ta en sjekk av utstyret 
sitt og se om man har det man 
trenger.Ved å kikke litt på det 
store internettet kan man sikkert 
få noen gode tips.

Tørrtrening skal man vel heller 
ikke undervurdere. Det er ofte 
mye fomling med hurtigladere for 
revolvere å se på stevner, så her 
kan man jo perfeksjonere teknik-
ken.

Man kan jo også få tiden til å gå 

ved å klargjøre baner og utstyr så 
alt er i orden når vi igjen får klar-
signal for normal skyteaktivitet.

Foreløpig har NSF ikke noe 
direkte kontaktpunkt når det 
gjelder spørsmål om PPC. Dere 
finner mange svar i introduksjon-
skurset og nettsidene bakerst i 
heftet men dersom det er noe mer 
dere lurer på er det fullt mulig å 
ta kontakt med undertegnede på 
e-post:
 
e.a.halvorsen@hotmail.com

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 
skytterprodukter.no
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://issuu.com/skyting/docs/skytternytt_3_2020
https://issuu.com/skyting/docs/skytternytt_3_2020
mailto:e.a.halvorsen%40hotmail.com?subject=
https://www.norma.as/


16

STEIN (51) FØRER STATISTIKK OM

SKYTTERSPORT PÅ WIKIPEDIA

Har du lest om skyting på norsk Wikipedia i det siste har du kanskje oppdaget at det har dukket 
opp en enorm statistikk over norgesmestere i de mange ulike grenene og forbundene vi har i norsk 
skyttersport.

 // TEKST: Simon Kolstad Claussen //

Arbeidet er utrolig omfattende 
og solid gjennomført. For Norges 
Skytterforbund sin del er det ført 
liste over norgesmestere i alle 
de offisielle NM-grenene i rifle, 
pistol, lerdue, viltmål og PPC. Im-
ponerende nok starter statistikken 
fra og med det aller første off-
isielle Norgesmesterskapet, i den 
aktuelle øvelsen, ble arrangert. 
For rifleskyting sin del, så strek-
ker statistikken seg helt tilbake til 
1929.

Det er videre også ført inn en 
imponerende liste over norg-
esmestere i Jaktskyting (Norges 
Jeger- og Fiskeforbund), samt alle 
kongepokalvinnere i skyting fra 
1928 – 2020. Trykk her for å gå til 
en oversikt på Wikipedia.

NB! Oversikten over alle de ulike 
NM-vinnerne tar for seg indivi-
duelle norgesmestere i seniorklas-
sen for menn og kvinner. NM-vin-
nere i lag, veteran, para, junior, 
ungdom og så videre er ikke med.

FORKJÆRLIGHET FOR STATIS-
TIKK

Mannen bak denne enorme statis-
tikkføringen er Stein Langørgen 
(51) fra Trondheim. En som helt 
klart er minst like interessert i 
idrettshistorie som undertegnede. 
Trolig enda mer. Jeg var nødt for 
å ta en telefonsamtale med den 
sportsinteresserte trønderen, for 
å høre hvordan dette her gikk seg 
til.

Den norske utgaven av Wikipedia har 
omfattende statistikk om norgesmestere 
i skyting, mye takket være ildsjelen Stein 
Langørgen.

http://simonclaussen.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:NM_i_skyting
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:NM_i_skyting
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– Jeg har jobbet med ulike 
idretter på Wikipedia, der målet 
er at Wikipedia på norsk skal ha 
resultater fra NM i alle idretter, 
og at alle norgesmestere i ulike 
idretter skal ha egne artikler på 
Wikipedia. Wikipedia på norsk 
har omlag 550 000 artikler, og jeg 
har laget omtrent 3000 av disse, 
sier Langørgen.

Av disse 3000 artiklene er det 
hovedsakelig resultatsider, lister 
over norgesmestere og biografier 
for idrettsutøvere som Langørgen 
har ført i Wikipedia-pennen. Han 
har jobbet mest med friidrett og 
svømming, før han tok for seg 
skyting i fjor sommer. I skrivende 
stund fører han inn artikler for 
NM-vinnere i klatring.

– Jeg har nok en stor forkjærlighet 
for statistikk. Det er veldig interes-
sant. Tidligere var jeg ansvarlig for 
hjemmesiden til Trondheims-Ørn 
(nåværende Rosenborg BK Kvin-
ner), hvor jeg førte mye statistikk. 
Siden det har jeg jobbet mye med 
idrett og statistikk på privaten. 
Det har blitt en stor hobby, hvor 
mange timer av fritiden går med, 
men det gir meg også veldig mye.

VIL BLI BEDRE KJENT MED SPOR-
TEN

Det å samle inn all informasjonen 
(mye av det fra før krigen), sette 
alt inn i system og unngå slurvefeil 
i idretter som han selv ikke har 
kjennskap til kan være utfordren-
de. Langørgen er derfor opptatt 
av å være tydelig i henvisningen 
av kildematerialet i artiklene han 
publiserer på Wikipedia.

– Den største utfordringen har 
vært å finne ut hva som er hva i 
de tilfellene der en skytedisiplin 
har hatt ulikt navn opp gjen-
nom årene. I tillegg til å finne ut 
hvordan resultatet skal presen-

teres på en fornuftig måte. Innen-
for pistolskyting er det godt og vel 
over 20 NM-øvelser hvert år, uten 
at ungdom, veteraner, parautøvere 
og PPC er tatt med. Så har du i 
tillegg veldig mange ulike forbund, 
og derigjennom ulike øvelser som 
likevel ser like ut. For eksempel 
så ser jo baneskyting på Landss-
kytterstevnet i DFS og rifleskyting 
i NSF veldig likt ut, selv om jeg 
har skjønt at det nesten er to ulike 
verdener.

– Når det kommer til skyting, 
så har årbøkene til Norges Skyt-
terforbund vært til god hjelp. 
Her har jeg funnet resultater fra 
1947 – 2016. I årene før krigen, 
så har boken “Sport i navn og 
tall” vært en god kilde. En ut-
gave fra 1950 og en utgave fra 
1958. Disse er også tilgjengelig på 
nasjonalbiblioteket. Her har jeg 
funnet NM-vinnere i alle de ulike 
øvelsene helt tilbake til 1929.

– Du må også være glad i Micro-
soft Excel når du fører slik statis-
tikk. Der har jeg et ganske godt 
system.

Selv har Langørgen aldri vært på 
et skytestevne i sitt liv, men håper 
å få det til i nærmeste framtid, 
dersom koronavirusrestriksjonene 
letter på seg.

– Da jeg startet å føre opp statis-
tikk for skyting for et år siden, så 
var planen at jeg skulle dra rundt 
på arrangementer. Både for å bli 
bedre kjent med sporten, men i 
hovedsak for å ta bilder som også 
skulle brukes til Wikipedia. Det 
satte koronaen en effektiv stopper 
for. Planen er å ta opp den biten 
igjen, hvis restriksjonene letter til 
sommeren.

TRE NÅLEVENDE NM-LEGENDER

For oss andre som elsker idrettsh-

istorie og statistikk, så er det 
utrolig moro å se på hva Langør-
gen har sydd sammen. Spesielt 
kanskje å se tilbake i tid. For 
rifleskyting ble Sverre Glomnes – 
Armegevær, Willy Røgeberg – fritt 
gevær (dagens helmatch 300m), 
Reidar Straumann – 15m minia-
tyr (dagens 45 skudd stå) og H.O. 
Pettersen – 50m miniatyr (dagens 
50m helmatch) de første NM-vin-
nerne. For pistolskyting ble Finn 
Borchgrevink første NM-vinner 
i 1929. For leirdue ble Eivind 
Holmsen første NM-vinner i 1931 
(OL-trap), mens Otto Olsen ble 
første NM-vinner i viltmål (hjort) 
også i 1931.

Flere legender har kommet til et-

Stein Langørgen

Pistolskytter Pål Hembre står bak flere
rekorder i statistikken. 
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ter den tid. De tre desidert største 
(etter min mening) som fortsatt 
lever er uten tvil Pål Hembre 
(57), Tor Heiestad (59) og Harald 
Stenvaag (67). Det som gjør disse 
tre til ekstra store legender, er at 
de fortsatt i aller høyeste grad er 
aktive utøvere.

Hembre er den idrettsutøveren i 
Norge med flest individuelle NM-
gull uansett idrett. Han står den 
dag i dag bokført med hele 146! 
Det første kom i 1988. Siden den 
gang har han sikret seg individu-
elt NM-gull hvert eneste år, med 
unntak av 1991 som har vært det 
eneste året han har gått uten gull 
individuelt etter sitt første NM-
gull.

Han har også rekorden med 
antall individuelle NM-gull på 
rad i øvelsen finpistol. Den vant 
han hele 20 år på rad fra år 2000 
– 2017, før Lasse Hovd vant i 
2018. Hembre er også individuell 
verdensmester og deltok i Som-
mer-OL i 1996.

Tor Heiestad er selvsagt mest 
kjent for sitt OL-gull i 1988. Han 
er også Europamester og har 
bronse fra verdenscupfinalen. 
Her hjemme var han enerådende 
hersker i NM-sammenheng fra 
slutten av 80-tallet til starten på 
2000-tallet. Totalt 92 individuelle 
NM-gull har det blitt. Av disse har 
han blant annet vunnet øvelsen 
“Hjort dobbeltskudd” 12 år på rad 

(1991 – 2002). Han er også den 
eneste utøveren i Norges Skytter-
forbund som har vunnet alle de 
individuelle NM-øvelsene som 
senior samme år flere ganger. Det 
gjorde han attpåtil fire år på rad: 
Fem av fem NM-gull i 1991 og 
1992, samt seks av seks NM-gull i 
1993 og 1994.

Heiestad tok sitt første NM-gull i 
1983 og sitt foreløpig siste i 2016. 
Fra denne perioden var det kun 
i årene 2004 og 2011 hvor han 
endte uten NM-gull individuelt.

EVENTYRET STENVAAG

Blant utøverne i rifle, så er Harald 
Stenvaag den ubestridte NM-kon-
gen. Totalt har Harald 106 indivi-
duelle NM-gull som senior, og var 
fram til 2013 den utøveren i Norge 
med flest individuelle NM-gull i 
seniorklassen – uansett idrett.

Harald tok sitt første NM-gull i 
1975, 22 år gammel. Det er da an-
liggende å tro at det første gullet 
kom på 15m miniatyr stående 45 
skudd, fordi denne øvelsen som 
regel arrangeres sent på vinteren 
eller tidlig på vårparten. Harald 
vant også 50m helmatch og 50m 
40 skudd stående dette året. Det 
var det første gjennombruddsåret 
for det som skulle bli en helt fan-
tastisk karriere.

Harald Stenvaag vant individuelt 
NM-gull i 25 strake år på rad (fra 
1975 – 2000), etter han tok sitt 
første. Ser man utelukkende på 
NM-statistikken, så hadde Sten-
vaag sitt beste år i 1987. Her vant 
han 9 av totalt 11 mulige individu-
elle NM-øvelser. De to øvelsene 
han ikke vant dette året gikk til 
hans argeste norske konkurrent på 
denne tiden, John Duus (50m 60 
skudd ligg og 50m knestående).
Stenvaag har alltid hatt øvelsen 
50m 60 ligg som sin favoritt. I 

Viltmålskytter Tor Heiestad tok OL-gull i 1988 og kan også skilte med 92 individuelle NM-gull. 
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NM-sammenheng, så har han 
derimot flest NM-gull på 50m hel-
match, 16 i tallet. Han var også en 
stayer på 300m 40 skudd stående, 
hvor han vant syv av ti NM-gull 
fra 1990-1999. Kun slått av Trond 
Kjøll (1990) og Øyvind Sirevaag 
(1997 og 1998).

Selv liker Stenvaag å peke på 
1990-sesongen som hans beste 
sesong noensinne, selv om han 
(bare) tok 6 av 11 individuelle 
NM-gull dette året. Han var 
nemlig den ubestridte verdensen-
er internasjonalt. På fire av fire 
verdenscuper sikret han tre gull og 
et sølv på 50m 60 skudd liggende, 
i tillegg til seier i selveste verdens-
cupfinalen. Han ble også individu-
ell verdensmester og førstemann 
i historien til å skyte 600 av 600 
poeng på 300m 60 ligg dette året. 
Han ble også verdensmester med 
luftrifla hjemme i Norge – Stavan-
ger i 1991, og vant OL-sølv på 50m 
liggende i 1992.

Undertegnede mener derimot 
likevel at 1999-sesongen hans 
kanskje var minst like god. Da var 
han 46 år gammel og hentet blant 
annet hjem to sølv i verdenscupen. 
Det ene på helmatch i München, 
den tøffeste verdenscupen av alle 
med hele 1177 poeng – noe som 
var enormt den gangen, og med en 
solid finale. Her ble kineserne og 
andre østblokkland som drev pro-
fesjonelt på heltid grundig slått. 
Kun verdensener Josef Gonci var 
bedre enn 46 år gamle Stenvaag 
denne dagen. I tillegg hentet han 
hjem 7 av 11 individuelle NM-gull. 
46 år gammel altså. Men, så tok 
han jo OL-bronse på helmatch 
året etter, så alder har alltid bare 
vært et tall for Stenvaag.

Etter fem år på rad uten NM-gull 
kom han tilbake og vant sin yn-
dlingsøvelse 50m 60 skudd liggen-
de i 2006. Året etter vant han 15m 
miniatyr 45 skudd stående, 54 år 
gammel.

Harald sine to siste individuelle 
NM-gull mot de beste seniorene i 
Norge kom i 2012 og 2013. Igjen 
på 60 skudd liggende. På 300m i 
2012 og 50m i 2013. Spesielt im-
ponerende var gullet på 50m, hvor 
han og Stian Bogar var helt likt før 
siste finaleskudd. Bogar avsluttet 
med 10,7* – Stenvaag avsluttet 
med 10,8*. Da var Harald 60 år 
gammel!

Harald sin (foreløpig) siste store 
internasjonale seier kom i 2016 
under Europacupfinalen på 300m 
i Zagreb. Her måtte også under-
tegnede se seg slått av den da 63 
år gamle Stenvaag.

Tips: Får du ikke nok av statistikk 
om skyttersport på Wikipedia, 
så finner du til enhver tid også 
oppdatert statistikk om norgesre-
korder på skyting.no her.

Rifleskytter Harald Stenvaag (midten) sitt navn dukker svært ofte opp i NM-statistikken. Her sammen med Jørn Dahlen og Geir Magne Rolland som 
til sammen tok laggull på 300m fririfle 60 skudd  liggende under VM i Moskva i 1990.

https://www.skyting.no/2021/03/11/norgesrekordene-er-oppdatert/
https://www.skyting.no/2021/03/11/norgesrekordene-er-oppdatert/
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NORGES SKYTTERFORBUND 

ER ET RENT SÆRFORBUND

NSFS målsetting er at skyttersporten skal være en ærlig og dopingfri idrett, og vi håper alle NSFs 

medlemmer og klubber vil å bidra i dette arbeidet. 

Har du sjekket om dine medikamenter inneholder stoffer som står på dopinglisten? Visste du 

at kosttilskuddet kan inneholde ulovlige stoffer - selv om de ikke står på listen over innhold? 

At du må søke medisinsk fritak for bruk av betablokkere? Lær mer om dette ved å gjennomføre 

utdanningsprogrammene under.

Som utøver: Antidoping Norges “Ren Utøver” - digitalt opplæringsprogram.

Som idrettslag: digitalt opplæringsprogram, gir klubber mulighet til å sette opp mål og tiltak for det 

forebyggende arbeidet

Interessert i å lese mer om NSFs antidopingarbeid? Les mer her.

NORGES SKYTTERFORBUND

ER ET RENT SÆRFORBUND

NSFs målsetting er at skyttersporten skal være en ærlig og dopingfri 
idrett, og vi håper alle NSFs medlemmer og klubber vil å bidra i dette 
arbeidet. 

Har du sjekket om dine medikamenter inneholder stoffer som står på dopinglisten? 
Visste du at kosttilskudd kan inneholde ulovlige stoffer - selv om de ikke står på 
listen over innhold? At du må søke medisinsk fritak for bruk av betablokkere? Lær 
mer om dette ved å gjennomføre utdanningsprogrammene under. 

For utøvere: 
Antidoping Norges “Ren Utøver” - digitalt opplæringsprogram. 

For idrettslag: 
Digitalt opplæringsprogram, gir klubber mulighet til å sette opp mål og tiltak for det forebyggende 

arbeidet

Interessert i å lese mer om NSFs antidopingarbeid? 

Trykk her!

© 
ammunition guide 

www.stenvaag.no 
                                 Stenvaag Våpensenter AS, Bårsrudveien 2 3478 Nærsnes 

https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver
https://www.rentidrettslag.no/
https://www.rentidrettslag.no/
https://www.skyting.no/lover-og-regler/antidoping/
http://www.stenvaag.no/
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HVA LIGGER EGENTLIG 

BAK MEDALJENE?

En treningsuke med Skytterlandslaget Rifle Elite.

 // TEKST: Simon Kolstad Claussen //

Skytterlandslaget Rifle hadde en 
fantastisk sesong i 2019. På de 
olympiske øvelsene ble det tatt to 
individuelle verdenscupmedaljer, 
to individuelle EM-medaljer og tre 
kvoteplasser til OL i Tokyo. Totalt 
ble det tatt 18 finaleplasseringer 
(8.plass eller høyere) i OL-
øvelsene fordelt på konkurranser 
i verdenscup, EM eller European 
Games. I tillegg til en individu-
ell verdensrekord i en olympisk 
gren, samt flere verdensrekorder i 
lagøvelser. Norge ble også suver-
ent beste nasjon under EM i Italia 

sommeren 2019 med totalt 11 
medaljer, hvorav syv av dem i gull.

Året 2020 startet også godt for 
våre beste rifleskyttere, før koro-
napandemien satte en stopper for 
den internasjonale sesongen.

Hva gjør egentlig våre beste 
utøver for å ta opp kampen 
mot de aller beste i verden?

Veldig mye trening, riktig tren-
ing og god oppfølging er selvsagt 
vesentlige suksessfaktorer. De 

felles spillereglene, som alle i laget 
må følge, er også en suksessfaktor. 
Spillereglene er blant annet med 
på å gi laget de tre fellesutnevnte 
grunnverdiene: Godt humør, 
offensivitet og trygghet.

En annen stor suksessfaktor er 
antall samlingsdøgn. Altså: Det å 
trene sammen, over tid. Det at de 
beste utøverne vi har står side om 
side, hver eneste uke, og utfordrer 
hverandre, pusher hverandre, 
samt deler erfaringer og hjelper 
hverandre. Ikke minst på skyteba-

Fellestrening på Løvenskiold. Jenny Stene får 
coaching av landslagstrener Espen Berg-
Knutsen. Jon-Hermann Hegg trener stående i 
bakgrunnen.

http://simonclaussen.no/
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nen, men også på fysisk trening, 
mental trening og treningsplan-
legging. Selv om skyting utad blir 
sett på som en individuell idrett, 
så blir vi bedre sammen som lag.

Våre beste rifleskyttere regnes 
som en kohort, og har også under 
pandemien hatt felles trenings-
samlinger ukentlig. Selve tren-
ingsopplegget kan variere fra uke 
til uke, sett utfra hvor i sesongen 
man befinner seg. Men struk-
turene fra dag til dag pleier å være 
noenlunde lik.

Her er hvordan en vanlig uke 
forespeiler seg for Eliteskyt-
terne i riflegjengen:

MANDAG:

Den store basistreningsdagen, 
hvor utøverne enten trener på 
egenhånd, med egen klubb eller 
samles og har fellestrening på 
eget initiativ. Skyteøkta for dagen 
skal vare i rundt to timer, med 
hovedfokus på basiselementer 
innenfor enten 10m luft eller 50m 
helmatch. Det vil si for eksempel 
tørrtrening, holdetrening, bal-
ansetrening i skytestilling eller å 
jobbe med de ulike parameterne 
på scatt-simulator.

Etter skyteøkten er det en fysisk 
økt med hovedfokus på skade-
forebyggende trening og styrke i 
kjernemuskulatur. Også denne øk-
ten er egentrening, hvor utøverne 
enten trener på egenhånd eller 
organiserer fellestrening på eget 
initiativ.

TIRSDAG:

Dette er den første av i alt tre 
felles samlingsdager i uken. Både 
utøvere og trenere møtes i Alfhal-
len på Kløfta klokken 0800, hvor 
dagens første økt starter 0830. 
Denne dagen inneholder også 

mye basiselementer. Blant annet 
felles oppvarming med påfølgende 
tørrtrening i stående skytestilling. 
Deretter trener hver utøver på 
individuelle ting med oppfølging 
og veiledning av trener, før det er 
felles intern ”suppegjøk”-konkur-
ranse. Denne konkurranseformen 
sitter litt høyt internt for utøverne, 
hvor det gjelder å unngå å bli 
ukas ”suppegjøk”. Det er også en 
intern konkurranseform som er 
satt opp på programmet for å teste 
det mentale fokuset til utøverne 
ytterligere.

Klokken 1145 er det felles lunsj 
med innlagt lagsmøte. Dette 
lagsmøte er kalt for ”skytefaglig 
lagsmøte”. Her tas det opp ulike 

temaer som ammunisjonstesting, 
våpeninnstillinger, skytestillinger, 
teknisk gjennomføring og så 
videre.

Dagens andre skyteøkt varer fra 
klokken 1230 – 1500. Her følg-
er hver utøver sitt eget opplegg 
under oppsyn og veiledning fra 
trener. Hovedfokuset for økten er 
basistrening, spesielt det å jobbe 
med de ulike parameterne på scatt 
simulatoren.

Cirka klokken 1530 reiser 
utøverne fra Alfhallen til Olympi-
atoppen i Oslo, hvor flere tar seg 
en frivillig lett fysisk treningsøkt. 
Felles middag cirka klokken 1815 
og sosialt samvær på kvelden før 

Jenny Stene trener basistrening: Balanse i stilling på balanseputer i Alfhallen.
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det er natta på Olympiatoppen fra 
klokken 2230.

ONSDAG:

Dagen starter med oppmøte på 
Norges Idrettshøgskole klokken 
0800, hvor landslaget både har 
10m og 50m-bane. Alle starter 
økta med tørrtrening før det er 
individuelt opplegg i samråd med 
trener fram til klokken 1030. 
Deretter er det fellesopplegg 
fram til lunsj. På fellesopplegget 
skyter alle utøverne på scatt-sim-
ulator. Trener bestemmer hvilke 
fokusområder og basiselementer 
som gjelder for økta på de ulike 
scatt-parameterne: Dette kan for 
eksempel være best mulig prosent 
holding i 10,5 på totalt 40 skudd, 
lavest avtrekksfrekvens på 20 
skudd, lavest holdeverdier siste 
kvartsekund på totalt 30 skudd 
eller lignende.

Lunsj klokken 1145 med innlagt 
lagsmøte. På dette lagsmøte 
informeres det om administrative 
saker, treningsplanlegging, event-
uelle reiser og så videre.

Neste skyteøkt starter klokken 
1230. Her følger hver utøver 
sitt individuelle opplegg med 
oppfølging og veiledning fra 
trener. Hovedfokuset for økta er 
automatisering, det vil si å drille 
på den teknikken som utøverne 
har bestemt seg for å bruke i en 
konkurranse.

Fra klokken 1500 rekker de fleste 
en liten times hvil, før det er fysisk 
trening på Olympiatoppen klok-
ken 1600. Her trener utøverne på 
skytespesifikk fysisk trening. Det 
vil si mye uttøying og skadefore-
byggende. I tillegg til balansekoor-
dinasjon og ikke minst styrke i 
kjernemuskulatur. Alle øvelsene 

og belastningen på øvelsene blir 
fulgt opp av en fast fagperson på 
Olympiatoppen.

Felles middag klokken 1815, før 
det er sosialt samvær og etterhvert 
leggetid.

TORSDAG:

Fast dag for testmatch. Utøverne 
møter opp klokken 0800 for 
individuell oppvarming og for-
beredelser. Deretter er det start 
prøveskudd klokken 0900 på 
enten 10m luftrifle eller 50m 
helmatch. Testmatchen loggføres 
av trenere og ses på som et viktig 
element for å følge den ukentlige 
utviklingen til hver enkelt utøver 
rent resultatmessig. Spesielt nå 
under pandemien har testmatchen 
på torsdager blitt noe som vektleg-
ges høyt, da det har vært svært lite 
konkurranser ellers å delta på.

Laget savner å reise på internasjonale konkurranser. Her på tur mot henholdsvis India og Rio De Janeiro i konkurransesesongen 2019.
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Etter testmatchen er det fri tren-
ing i en halvtime før lunsj.

Etter lunsjen gjennomføres det 
et ny testmatch som er en ren 
finalegjennomføring, også denne 
loggføres. Under finalen stiller det 
også en fagperson fra Olympiatop-
pen med kompetanse på mental-
trening. Her har utøverne enten 
en felles mental økt eller disku-
terer ulike mentale scenarioer 
og løsninger i samråd med OLTs 
fagperson. Etter selve finalen er 
det felles gjennomgang og evalu-
ering av gjennomføringen, samt 
råd og erfaringsutveksling. Etter 
den individuelle finalen gjennom-
fører utøverne både lagfinaler eller 
mix-team finaler. Fellestrekk for 
alle finalene som blir gjennom-
ført denne dagen er at trenerne 
jobber med å distrahere utøverne 
underveis i finalene, for å gjøre 
gjennomføringen ekstra krevende.

De mest ivrige tar også en frivillig 
fysisk treningsøkt på Olympiatop-
pen før samlingsuken avsluttes på 
torsdager fra cirka klokken 1600.

FREDAG:

Egentreningsdag. Utøverne 
trener enten på egenhånd, med 
egen klubb eller samles og har 
fellestrening på eget initiativ. 
Utøverne følger eget individuelt 
opplegg i samråd med trener, men 
felles er at hovedfokus for økta 
ofte er automatiseringstrening.

LØRDAG:

Både egentreningsdag og ste-
vnedag. Tidligere var lørdager fast 
konkurransedag, hvor utøverne 
felles deltok på terminfestede 
stevner. Under pandemien har 
dette vært vanskelig. Derfor kan 
man frivillig skyte en testmatch 

som man sender inn til trener, 
eller man har egentrening utfra 
eget individuelt opplegg. Felles for 
de utøvere som har egentrening 
er at hovedfokus for økta ofte er 
automatisering.

Etter skyteøkta er det en fysisk 
økt med hovedfokus på skade-
forebyggende trening og styrke i 
kjernemuskulatur. Også denne øk-
ten er egentrening, hvor utøverne 
enten trener på egenhånd eller 
organiserer fellestrening på eget 
initiativ.

SØNDAG:

Fridag hvor restitusjon skal prior-
iteres. Dette er utøvernes hviled-
ag, hvor man slapper av etter en 
lang treningsuke. Samtidig som 
man forbereder seg på en ny tren-
ingsuke.

Det blir også litt tid til annen sosial samvær på treningssamling. Her spilles det «hint og mimelek» på rommet før leggetid.
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Tidligere kunne skytteren, 
enten det være seg jegeren eller 
konkurranseskytteren, få tilpas-
set stokken sin hos fabrikken 
eller av en skjeftemaker. I dag 
er tilpassede kolber et vanlig 
syn på skytebanene rundt om, 
og såkalte glovegrip-stokker er 
meget populære. Ikke fullt så 
vanlige er modulbaserte stokker 
eller hybridstokker som jeg har 
valgt å kalle dem, à la Nill Griffe 
sin Ergosign EvoComp-stokk og 
stokken vi skal se på her, nemlig 
den italienske TSK-stokken.

TSK - DEN MODULBASERTE HAGLESTOKKEN
Mange skyttere har tilpasset stokk ut fra stokkmakerens idéer om hvordan en haglestokk bør være, 
og egne erfaringer høster på leirduebanen. Få har imidlertid en stokk som totalt er tilpasset skytte-
rens kroppsform og skytestil.
// AV HANS OLAV BJELVIN //

Glovegrip, eller hanskegrep, er 
betegnelsen på en vanlig hag-
legeværstokk, med eller uten 
justerbar kolbekam, men med et 
anatomisk pistolgrep. Modulba-
serte eller hybrid-stokker, som 
TSK-stokken, er stokker som er 
blitt mer og mer vanlige på den 
internasjonale konkurransearena. 
Dette takket være sin justerbar-
het og skytbarhet. Disse stokkene 
er etter hvert begynt å gjøre seg 
gjeldende også på våre hjemlige 
skytearenaer.

Forskjellen på skyting med et 

haglegevær kontra et annet våpen 
er - for å si det enkelt - tidsper-
spektivet og bevegelsen som 
ved hagleskyting er hurtigere og 
større. Det er derfor av avgjøren-
de betydning at våpenet passer 
skytteren. Jo mindre bevegelse 
som behøves for å montere riktig, 
desto mindre tid trenger skytter-
en for å posisjonere seg i forhold 
til målet. Det er her de tilpassede 
kolbene kommer til sin rett og 
hvordan de føles og kjennes. Og 
fremst i toget i så måte tør jeg 
påstå at TSK-stokken befinner 
seg.

TEKNOLOGISK AVANSERT HAGLESTOKK

TSK- stokken slik den tar seg ut ferdig montert på hagla. 



27

Idéen med TSK-stokken ble un-
nfanget av Giovanni Nardi under 
trening på lerduebanen. Han ville 
ha en stokk som han selv kunne 
justere, slik at den tilfredsstilte 
hans personlige behov. Stokken 
skulle kunne justeres ut fra følel-
ser og ikke ut fra målinger. Dette 
for å øke skytbarheten og følels-
en med hagla. Med dette som 
bakgrunn bygde han den første 
stokken som fikk først det politisk 
ukorrekte navnet STK (Shoot To 
Kill). Da stokken skulle prøves 
på skytebanen, ble kompisene så 
imponert at han ble nødt til å lage 
stokker til dem også. Det tok ikke 
lang tid før de ti første stokkene 
var produsert og etterspørselen 
begynte å øke. Giovanni inngikk 
da et samarbeid med 3G Officine 
Meccaniche om produksjon av 
stokken og endret navnet til TSK 
som er mere politisk korrekt. Hva 
TSK står for, har jeg imidlertid 
ikke klart å få brakt på det rene.

TSK er en av de mest teknologisk 
avanserte haglegeværstokker på 
markedet i dag. Jeg har tidligere 
nevnt Nill sin Ergosign EvoComp 
stokk. Ergosign-stokken har ikke 
den samme trinnløse justerin-
gen av stokkens lengde, men ut 

over det er disse stokkene ganske 
like. Lengden på TSK-stokken 
justeres trinnløst gjennom et hull 
i pistolgrepet. TSK-stokken er 
videre justerbar på alle mulige 
måter. Hvis du har behov for 
ytterligere tilpassninger, leveres 
det en mengde med mellomlegg-
splater i ulike vinkler og grader 
og ekstrautstyr som kan kjøpes i 
tillegg.

En egen rekyldempingsmekan-
isme finnes også til denne stok-
ken. Ønsker du deg stokken i 
titan eller karbon, kan det også 
skaffes. I tillegg kan du få myk 
skinntrukket kolbekam i ulike 
farger, likeså tuben som bak-kap-
pen er festet til. Denne går gjen-

nom stokkens ramme, og butter 
inne i rammens forkant mot en 
plate som gjennom hullet i pis-
tolgrepet lar deg justere stokken 
trinnløst i lengderetningen. Når 
det gjelder justeringsmuligheter 
kan du som leser, se animasjoner 
av disse på nettsiden tsk-asia.
net under nedtrekksfanen “Prod-
uct”. Videre finnes interessante 
og instruktive videoer under 
nedtrekksfanen “TSK Media”.

Justerbarheten og tilpasning-
smulighetene til TSK-stokken 
er av en karakter som gjør at til 
og med ringeren i Notre-Dame, 
ville fått til en stokk som passet 
perfekt.

TSK-stokken kommer i en riktig 
så fin plastkoffert, levert av 
Brovold Shooting, som er ene-
forhandler av TSK-stokken her 
til lands. Kofferten inneholder i 
tillegg til stokken, instruksjons-
manual, plastshims til kolbekam-
men og verktøy.

Stokken er enkel å montere og 
justere. Jeg justerte kolben slik 
jeg mente den måtte være ut fra 
det siktebildet jeg er vant til. Så 
bar det av gårde til skytebanen 

Kan det ikke skaffes TSK stokk til ditt våpen, vet Våpen og skjeftespesialisten på flisa råd. 
Her under arbeid med et nytt grep.

Prototypen med det politisk ukorrekte navnet «Shoot To Kill» STK, som i ettertid ble endret til 
TSK.
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for testing. Jeg opplevde fort 
at de skuddene som traff med 
utgangspunkt i det siktebildet 
jeg er vant med traff i under-
kant av dua. Etter gradvis å heve 
kolbekammen kom kvaliteten på 
treffene. Jeg har nå skutt rundt 
500 skudd og mener stokken er 
rett justert med hensyn til lengde, 
cast off og pitch og ikke minst 
høyden på kammen.

Mange spør meg om hva som er 
forskjellen på TSK-stokken kon-
tra den originale stokken. Hov-
edforskjellen er den sikkerheten 
den gir. Jeg har hittil ikke op-
plevd å skyte skudd som jeg ikke 
vet hvorfor ble bom. Etter råd fra 
Tore Brovold justerte jeg pitch-
en en strek (ca 1 mm) i slengen, 
helt til pipa lå i ro. Det vil si uten 
rekyloppslag.

Stokken oppleves meget tilgiv-
ende og nærmest rekylfri. Det 
er jo rekyl i børsa selvsagt, men 
rekylen går nå rakt inn i skul-
deren og munningsvipp synes å 
være fraværende. Monteringen 
oppleves også som raskere og mer 
presis. Forskjellen fra den orgina-
le stokken er derfor påfallende og 
hele konseptet oppfattes rett og 
slett som genialt. Jeg har sagt det 
før og jeg sier det igjen: Du kan 
ikke kjøpe deg treff, men du kan 
kjøpe deg en fordel. TSK-stokken 
er definitivt en fordel.

Tore Brovold tilbyr også individu-
ell oppfølging i forbindelse med 
kjøp, montasje og testskyting av 
stokken. Har du anledning til 
dette, er det etter min mening 
av uvurderlig betydning. Bedre 
fagmann innen dette feltet lar seg 
neppe oppdrive her på berget.

Mange hevder at en hybridstokk 
er stygg og at den estetisk sett 
ikke har noe å gjøre på et hag-
legevær. Det kan så være. Folk 
må få lov til å ha sine meninger 
om det, men jeg og mange med 
meg synes stokken er tøff, sti-
lig og faktisk pen. I en verden 
hvor haglegeværet har framstått 
nærmest uforandret i århundrer, 
er hybridstokken -eller modul-
stokk om man vil - i mine øyne et 

innovativt mesterverk. 

Uansett er haglegeværet et verk-
tøy som skal hjelpe deg til å løse 
oppgavene dine på standplass, og 
nå snakker vi lerdueskyting. Gjør 
haglegeværet det kan det i grun-
nen se ut som det vil, bare det 
er innenfor gjeldende regelverk. 
I denne sammenhengen er det 
særdeles positivt at man har 
mulighet til å justere og tilpasse 
verktøyet slik at det fungerer 
optimalt.

Går du svanger med ønske om 
å anskaffe en TSK-stokk, men 
at den ikke leveres standard til 
din børse, finnes det håp. Du 
kan kjøpe stokken uten pistol-
grepet fra Brovold Shooting, og 
så ta kontakt med en børsemaker 
som kan lage et pistolgrep med 
innpasning til nettopp din hagle. 
En slik børsemaker er Våpen og 
Skjeftespesialisten, som hold-
er til på Flisa. I tillegg til vakre 
Glovegripstokker til hagler - samt 
stokker til langvåpen generelt 
- kan de også lage pistolgrep til 
TSK-stokker. Da er det bare å ta 
kontakt opplyser Ronny Torp og 
Jarle Midsunstad. Og prisen - ja, 
den er på forespørsel.

Ved å løsne bolten med det medfølgende verktøyet kan den røde tuben trekkes ut av ramma. Nå 
kommer man til festebolten for stokken slik at denne lett kan tas ta av.

Her ser vi verktøyet for lengdejusteringen av stokken stukket inn i pistolgrepet. For justering 
fram og tilbake, må bolten på bildet øverst til venstre løsnes. Graderingen på tuben gjør det en-
kelt å komme tilbake til utgangspunktet hvis man har foretatt en justering. For eksempel kortet 
stokken inn på grunn av ekstra mye klær under skytevesten vinterstid.
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NOMINERTE TIL

ÅRETS PRISER
Under NSFs jubileumsstream lørdag 24. april vil det bli delt ut fem utmerkelser: Årets Skyttersjel 
2020, Årets Arrangør 2020, Årets Klubb 2020, Årets Gjennombrudd 2020 og Årets Utøver 2020. De 
tre første utmerkelsene – Årets skyttersjel, arrangør og klubb – er nominert frem av NSFs medlem-
mer. Her er de tre mest nominerte i disse tre kategoriene i alfabetisk rekkefølge samt begrunnelse 
mottatt fra NSF-medlemmer om hvorfor de fortjener å bli hedret med årets pris i sin kategori:

ÅRETS KLUBB 2020:

Fredrikstad MSL 
“Synes Fredrikstad MSL fortjener 
å bli vurdert på grunn av  langsik-
tig og målrettet trening som per 
idag har tre utøvere på landslag i 
juniorklassen fordelt på gutter og 
jenter. Synes det er flott ut i fra 
størrelse på klubben.

Oslo Sportsskyttere
“Banen er stort sett alltid tilg-
jengelig, Tor med gode hjelpere 
står på for fullt. Arrangerte et godt 
NM viltmål i 2020 til tross for 
smittesituasjonen.”

Tromsø Pistolklubb
“Jeg er veldig imponert over hvor 
mye trenerne gjør, de er veldig 
involvert og ofrer sin egen privat 
tid for å hjelpe oss ungdommer. 
Alle er venner med alle og vi har 
det artig.

“Jeg synes at vi har et veldig godt 
miljø her i klubben, særlig blant 
oss ungdommer. Her føler jeg meg 
veldig inkludert og ivaretatt.”

“Man skjønner på ungdommen 
at de setter stor pris på å komme 
til klubben. Det er ikke bare å 
trene og så dra hjem, her er det 
samhold, glede og latter. Det er 
en raus klubb hvor alle er velkom-
men.”

ÅRETS SKYTTERSJEL 2020

Even Stene
“Even Stene har siden slutten av 
50-tallet ivret for skytesporten 
i Meldal. Han grunnla Meldal 
Sportsskytterlag. Han har trent 
fram flere landslagsutøvere. Han 
har initiert skyting som valgfag 
ved Meldal Ungsomsskole. Han 
har i alle år konkurrert sjøl, men 
alltid prioritert barn- og ung-
domsarbeid.”

Kenneth Johnsen
“Kenneth Johnsen i Narvik Pis-
tolklubb jobber utrettelig for å til-
rettelegge for best mulig trening-
smuligheter i henhold til regelverk 
til tross for koronaviruset. Han er 
fast skyteleder på flere treninger i 
uken og stiller opp for alle når det 
er spørsmål eller andre ting som 
melder seg.”

Trine Lind Vestli
“Trine Lind Vestli startet med 
skyting i august 2020 i Asker 
skyteklubb. Allerede så fersk 
som hun var, turte hun å dra på 
kvinnelig skytesamling i regi av 
Norges skytterforbund for å lære 
og utvide nettverket sitt. Hun ble 
inspirert etter samlingen og tok 
initiativ til å ha en kvinnelig aften 
i skyteklubben. Korona har utsatt 
arrangementet, men hun har fort-
satt planlagt å få til dette i 2021.”

ÅRETS ARRANGØR:

Levanger Sportsskytterlag
“Arrangerte NM 50m og 300m for 
rifleveteraner, som framstår som 
et godt gjennomført arrangement. 
Noe som vises i at de får gode 
skussmål fra skytterne selv, når 
de annonserer at de vil arrangere 
også i 2021”

Løiten JFF
“På grunn av veldig bra gjen-
nomførte stevner. NM Compak, 
sportsveka og Beretta Cup. Alt 
gikk knirkefritt.

Storfjorden Sportsskytterlag
“Arrangerte NM Grovkaliber 
(300m), som det vanket store 
mengder ros for fra både forbund 
og deltagere. Lånte bane og dro i 
land et vellykket NM.”
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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 JACOBSEN, BJORN.JAKOBSEN1@GMAIL.COM  //

I DENNE UTGAVEN 
AV TILBAKEBLIKK TAR 

GJESTESKRIBENT BJØRN 
JACOBSEN ET DYPDYKK I 

GAMLE ÅRBØKER OG IDRETTS- 
LEKSIKON, OG SKISSERER 
FELTPISTOLENS HISTORIE 

I NORGE

Feltpistolens historie i Norges skytterforbund

Norges skytterforbund fyller 75 år i 2021. I den forbindelse kan det være interessant 
å se tilbake på feltpistolens utvikling siden starten i 1957 hvor Drammen pk. arrang-
erte det første uoffisielle Norgesmesterskapet. 

Trondhjems pistolklubb vant gull, sølv og bronse i øvelsen spesialpistolfelt i 
2005 i Trondheim. Ingen klubb har hverken før eller siden har vunnet trippel 
på lag i et NM. Gull - fra venstre: Bjørn Wold, Bjørn Jakobsen, Hans Johansen. 

Sølv - fra venstre: Arild Forås, Frode Knutsen, Bernt Uttakleiv. Bronse - fra venstre: 
Jørgen Olsen, Arild Inge Wollan, Geir Småvik
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Torgeir Bidtnes fra GFS ble første 
uoffisielle mester. Nytt uoffisielt 
NM ble arrangert i 1958 med F. 
Myrvold fra NOP som vinner og 
det ble arrangert totalt 20 feltste-
vner i 1958.

I NSF sine årbøker finner vi bra 
dokumentasjon. Det er ikke den 
eneste kilden, men sannsynlig-
vis den sikreste. Skytternytt fra 
1957 kan også være et bra sted å 
lete, samt intervju av godt vok-
sne skyttere som husker tilbake 
i tid. Det siste er vanskelig for vi 
finner ikke mange blant oss i dag 
som var deltakere i NM feltpistol 
på 50- tallet, men jeg takker for 
gode innspill fra: Reidar Gus-
tavsen, Olaf Kolbjørnsen, Arvid 
Haugen, Fred A. Eek, Hans H. 
Schjelderup, Øystein Nordås, 

Gunnar Schjelderup, Petter Bratli 
og Pål Hembre - nevnt i alders-
rekkefølge fra eldst til yngst. Alle 
har det til felles at de har vunnet 
NM feltpistol minst en gang. Pål 
Hembre med sine 146 NM-titler 
totalt har bidratt med blant annet 
statistikk.

NSF har skannet og lagt ut på 
nettet alle årbøkene fra og med 
1950. Det gjør det enklere, men er 
likevel et tidkrevende arbeid. Jeg 
har «bladd» tilbake og funnet, at 
feltskyting med pistol er nevnt i 
beretningen i årboka fra 1955 hvor 
det står å lese, at feltskyting er «i 
vinden med flere stevner» og at 
Sandefjord pistolklubb har prøvd 
noe nytt som heter «stridsskyt-
ing».

FØRSTE OFFISIELLE NM I 
KONGSVINGER I 1959:

Første offisielle Felt-NM – 
benevnt som grovfelt – var i 1959 
og Torgeir Bidtnes ble mester med 
59 treff. Kongsvinger sportsskyt-
tere var arrangør. Det står ikke 
nevnt noe om reglement som 
forteller om antall skudd per 
standplass, hvor mange stand-
plasser, kaliberbegrensninger, 
klasser og så videre. Av resultatet 
kan vi lese oss til at det kun var 
åpen klasse eller klasse menn 
og at det ble skutt 60 skudd, (59 
treff), men ikke noe om stillinger. 
Var det noen standplasser med 
knestående, liggende og så videre? 

HISTORISK TILBAKEBLIKK

NM-vinnere fra første offisielle Felt-NM i 1959 frem til endringer i 1985:

1959 Torgeir Bidtnes  GFS - 59 treff (antall fig. Ikke nevnt)
1960 Olaf Kolbjørnsen GFS - 42 treff
1961 Reidar Gustavsen NOP - 50 treff
1962 Jens J. Nygård  NOP - 50 treff  Fra pistolgruppe til seksjon
1963 Jens J. Nygård  NOP - 49 treff
1964 Torger Bidtnes  GFS - 56 treff
1965 Halgrim Opheim GFS - 55 treff
1966 Torgeir Bidtnes  GFS - 55 poeng (eneste gang poeng er brukt)
1967 Magne Myrseth S MPK - 57/25 (første gang antall figurer er med)
1968 Magne Myrseth   - 56/23
1969 Hans H. Schelderup KPK - 56/23
1970 Hans H. Schjelderup  - 56/23
1971 Svein Tangen  OPK - 58/34 
1972 Svein Tangen   - 55/22
1973 Audun Loftesnes KPK - 56/26 
1974 Gunnar Schelderup  OSS - 54/28 Første år med GSP kal. 32
1975 Tom Horvei  OSS - 59/27
1976 Trond Solberg  Oppegård pk 57/28
1977 Sven E. Narvestad Kvinesdal pk 55/28
1978 Fred A. Eek  FSS - 55/28
1979 Gustav Jensen  NOP - 59/?
1980 Øystein Nordås NOP  - 82 poeng (treff og fig samlet)
1981 Gunnar Schjelderup OSS - 88 poeng
1982 Jan Arild Lien  Hadeland SS 89 poeng
1983 Gustav Jensen  NOP - 81 poeng
1984 Hans H. Scheldreup KPK - 99 poeng
1985 Ragnar Jelsnes  Fredrikstad SS 90 poeng
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Det står det dessverre ikke noe 
om. Ifølge Reidar Gustavsen, som 
er eldst av de jeg har kontaktet, 
ble det skutt en standplass med 
dårligste hånd og de fleste med 
beste hånd og noen i fri stilling 
(begge hender). Det var ikke noen 
liggende stilling den gangen, 
men det var opp til arrangør å 
bestemme. I noen år var det tillatt 
med våpen i kaliber 30 luger.

HVILKE VÅPEN BLE BRUKT I 
1957?

Mye tyder på at den mest brukte 
pistolen på den tiden var Luger 9 
mm, enten med orginalt 4 t.løp, 
eller med kappet Scmeisser-pipe 
fra maskinpistol. Men det var også 
tillatt med revolver i kaliber 38, 
selv om det på den tiden var svært 
få som benyttet revolver. Her 
finnes det ingen skriftlige bekref-
telser så jeg må holde meg til det 

som sies fra kilder jeg har snakket 
med.

NORDNORSKE MESTERSKAP 
FRA 1961:

Skiold pk. Arrangerte det første 
Nordnorske mesterskap med Egil 
Karlund fra Salangen som vinner.

1985 OG SENERE BLE DET EN-
DRING PÅ ØVELSER OG KLASS-
ER:

I 1985 ble Svein Tangen første 
uoffisielle NM vinner av militær-
felt, og året etter ble dette en  en 
offisiell øvelse - noe som åpenbart 
skyldes bruken av kaliber 32 pis-
toler som Walther GSP.
Walther GSP sin inntreden 
begynte, ifølge Gunnar Schjel-
drup, i 1974. Pistolen ble den mest 
brukte på slutten av 70-tallet og 
det meste av 80-tallet.

ÅRET 1986 - OPPRETTELSE AV 
FAGKOMITE:

Fra nå av byttet Pistolseksjo-
nen navn til Fagkomité pistol og 
det ble innført egne klasser for 
kvinner og juniorer samt at det 
første offiielle NM militærfelt ble 
avviklet. Vinnere i 1986:
Menn grovfelt:
Gunnar Schelderup, GFS
94 poeng
Kvinner finfelt:
Marianne Wilhelmsen, Stord pk., 
86 poeng
Junior finfelt:
Robert Wasler., Grenland pk..
91 poeng
Militærfelt:
Thomas Binnie jr., GFS,
88 poeng

ÅRENE 1987 – 1989:

I 1987 skjedde det ingen en-

Magne Myrseth, Steinkjer MPK, var NT Skytterkrets’ første norske mester med gull i feltpistol i 1968 og -68. Også meget god rifleskytter, og i unge 
dager god i friidrett/kast. 
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dringer, men i 1988 fikk vi beteg-
nelsen gruppe I, II og så videre i 
felt.

• Grovfelt ble kalt gruppe I
• Militærfelt ble kalt gruppe II
• Finfelt ble kalt gruppe III

På Rjukan i 1989 ble det arrangert 
NM militærfelt, som forøvrig ble 
vunnet av Petter Bratli, med hele 
350 deltakere. Den deltakerre-
korden står fortsatt i militærfelt.

1990 – FØRSTE GANG UOFF-
ISIELT NM I REVOLVERFELT 
OG INNFØRING AV VETER-
ANKLASSE:

Dette året ble det innført egen 
veteranklasse i felt. Veteran var du 
det året du ble 51 år.

Egil Havre fra Bergen ble første 
veteranmester i gruppe I, mens 
Olaf Kolbjørnsen vant gruppe 
II. Det ble innført uoffisielt NM i 
revolverfelt og vinner ble Gøran 
Gjetmundsen.

1991 – FØRSTE GANG OFFISIELT 
NM REVOLVERFELT OG NYE 
FELTREGLER:

Første offisielle NM revolverfelt 
hvor vinner ble Jan Tore Hilstad 
fra Bærum pistolklubb. 

Omfattende regelendringer i felt 
ble vedtatt i Forbundsstyret etter 
forslag fra fagkomiteen. Detaljer 
om endringer blir for omfattende 
til å ta med her.

1993:

Jeg velger å nevne at Petter Bratli 
vant EM gull i standardpistol med 
577 poeng, og Pål Hembre fikk gull 
i EM i grovpistol med 587 poeng. 
Pistol hevdet seg bra internasjon-
alt i 1993, 1994 og 1995.

1994:

Innføring av egne klasser for 
menn i finfelt og for veteran i 
finfelt og revolverfelt. Pål Hembre 
verdensmester i grovpistol med 
588 poeng.

1995:

Ingen spesielle endringer, men det 
kan nevnes at Pål Hembre vant 
gull i Standardpistol i EM med 
meget akseptable 580 poeng. Det 
tåles selv om dette egentlig dreier 
seg om feltpistol.

1996 – 1997:

I årboka er alle NM-vinnere i 
alle pistoløvelser fra rundt 10 år 
tilbake oppsummert.

2000 – NYE VETERANKLASSER:

Det ble innført nye klasseførings-
regler og FKP vedtok et arrangør-
tilskudd for felt på kr. 20 000. Det 
ble innført nye veteranklasser i 
felt: V-45-55 og 65.

2002:

Prøve NM i spesialfelt i åpen 
klasse (spesialpistol/revolver og 
Mag. I og II). Arrangør OKTS.

NM Militærfelt i Rjukan på forsiden av Skytternytt i 1989.
Fra venstre: Bjørn Jacobsen og Torgeir Bidtnes.
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Vinnere ble:
Spesialpistol:
Bjørn E. Noren, Sandefjord pk.
Spesialrevolver:
Olav Melkild, Sunndal pk.
Magnum I:
Knut Skotterud, NOP / Dal
Magnum II:
Ole Birges Skjelbred, Oslo SS.

2003:

Første offisielle NM spesialfelt i 
Mo i Rana.

Vinnere ble:
Spesialpistol:
Olav Melkild, Sunndal pk.
5 skudd
Spesialrevolver:
Ola Leangen, Sunndal pk.
5 skudd
Magnum I:
Kjetil Bromark, Modum pk.
6 skudd

Magnum II:
Rolf Toven, Neset pk.
6 skudd

2004:

Det bør nevnes at det ble innført 
nye opp/nedrykksregler dette året.

2005 – VEDTAK OM 5 SKUDD I 
ALLE SPESIALFELTØVELSENE 
OG FØRSTE NORDISKE MESTER-
SKAP:

Det ble gjort vedtak om at alle 
øvelser i spesialfelt skulle være 5 
skudd pr. standplass. 

Trondhjems pk. arrangerte NM 
dette året og deres 3 påmeldte lag 
vant alle medaljene. 

Tidligere hadde vi landskamper 
i feltpistol, men i 2005 ble dette 
endret til Nordisk feltmesterskap 

(Norge, Sverige og Danmark). 
Første Nordiske mesterskap ble 
arrangert i Danmark.

2006 – NYE VETERANKLASSER:

Veteranklassene ble endret til 
V-50, V-60 og V-70. 

Detaljerte regler for spesialfelt 
angående dimensjon (målekasser) 
og program ble vedtatt. 

Avtrekksvekten på 1360 gram er 
den samme på alle 4 øvelser og 
faktorkrav i magnum.

2007 – FJERNING AV DÅRLIGSTE 
HÅND FRA REGLEMENTET AV 
SIKKERHETSÅRSAKER:

Dårligste hånd fjernet fra feltre-
glementet. Et omstridt vedtak som 
førte til mye diskusjon på nettet.

Petter Bratli som representant for Børselars sin trailer som han hadde med på de fleste NM i en periode fra ca. 2010 og utover.  
Børselars var sponsor med gavekort som kunne veksles inn i diverse praktiske bruksgjenstander som våpenkofferter/bager, skytterutstyr som 
kuler og ammunisjon med mer. Populært hos skytterne - og praktisk for arrangører..
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2010 – UNGDOMSKLASSE I RE-
VOLVERFELT:

Innføring av egen klasse for ung-
dom i revolverfelt med kaliber 22. 
Vinner ble Espen Magnussen fra 
Sola pk.

2011 – UNGDOMSKLASSE I SPE-
SIALPISTOL OG SPESIALREVOLV-
ER MED KALIBER 22:

Vinner spesialpistol:
Georg Aas, Mysen pistollag

Vinner spesialrevolver:
Chotika (Opal) Chotirak, Sandnes 
pk.

2017 – NY ORGANISERING:

Fagkomiteene ble byttet ut med 
Breddeidrettskomiteen.

2019 – NYE VETERANKLASSER:

De nye veteranklassene ble: V-55, 
65 og 73.

OPPSUMMERING:

Etter å ha gjennomgått alle år-
bøkene fra 1952 til og med 2016, 
har jeg valgt å begrense historik-
ken til disse sidene. Jeg har også 
valgt å ta med alle NM-vinnerne 

fra det første offisielle NM i 1959 
og til og med 1985 hvor det kun 
var en øvelse, og en klasse i NM.

Det har vært en ikke ubetydelig 
utvikling etter 1985 og fram til i 
dag i 2020. Spesielt gjelder dette 
antall øvelser i feltpistol som i dag 
i NM teller 8 øvelser. I de fleste 
øvelsene har det også blitt en-
dring fra en klasse til klasse: åpen, 
menn, kvinner, junior, ungdom og 
3 veteranklasser. Antall deltakere 
har økt voldsomt, og det er ingen 
overdrivelse å hevde at felt er den 
desidert mest populære skytegren 
innen pistolskyting.

Veteranklassene har gått fra en 
klasse i 1990 til å bli 3 klasser i 
2000. Alderen på veteraner har 
blitt endret 4 ganger. I 1990 ble du 
veteran det året du fyllte 51 år og 
det var kun en klasse. I 2000 ble 
det 3 klasser: 45-55-65. I 2006 ble 
endringen: V-50-60-70. I 2019 ble 
det V-55-65 og 73. Vi får håpe det 
blir lenge til nye endringer. Nor-
disk mesterskap er selve gulroten 
for feltskytterne. Nordisk rullerer 
hvert år i enten Norge, Sverige 
eller Danmark.

På grunn av koronaviruspande-
mien ble det ikke arrangert Nor-
disk eller NM i felt i 2020, og det 
blir dessverre heller ikke arrangert 
i år heller.

Fra og med 2021 har styret i NSF 
vedtatt nye regler om sikker-
hetsflagg som skal brukes i alle 
våpen i forbindelse med feltskyt-
ing. De fleste synes det er greitt, 
men noen mener  sikkerheten på 
standplass er bra som den er i dag 
med kontroll av våpen etter endt 
skyting på alle standplassene. Jeg 
tror imidlertid at med litt tilven-
ning blir nok nye sikkerhetsregler 
akseptert. 

Mitt ønske og håp er uansett at 
denne korte oversikten gjør det 
enklere å huske historikken i 
framtiden.

Flest Felt-NM-titler totalt i diverse klasser per 2020:

Klasse:  Navn:    Titler:  Klubb:

Veteran: Terje Storholt   28  Oslo pistolklubb 

Menn:  Tor Jonassen   21  Sandnes pistolklubb

Kvinner: Aina Flørli    17  Sandnes pistolklubb

Junior: Espen Magnussen   10  Sola pistolklubb

Ungdom: Fredrik Berg Forren  7  Oppdal pistolklubb
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I Kina har millioner av mennesker 
en patologisk tro på at en flis fra  
hornet på et nesehorn helbreder 
alle former for kreft. Resultat; 
Stumpnesehornet i Afrika er 
utryddet. Rettere sagt det er to 
igjen, men det er mor og datter. 
Kineserne tror at klørne fra 
tigere har mytiske og magiske 
egenskaper. En tigerklo består av 
det samme som en tånegl. Resultat: 
Tigrene er utryddet i Kina. I Norge 
prøver Senterpartiet å utrydde 
ulven. Det var 135 sauer som blir 
tatt av ulv i 2019. Bøndene får 
godt betalt av staten for skrottene. 
Men det var i 2019 omtrent 84 600 
sauer som døde av benbrudd, satt 
fast i brevsprekker, fikk kroppen 
full av fluelarver, ravner hakket ut 
øynene, døde av kulde ved snøfall 
og annet. Resultat: Ulven er truet 

Dyr og planter utryddes i et stadig økende tempo. Av et biologisk 
mangfold på 8 millioner er 1 million i ferd med å bli utryddet. 
// AV WILLY KLETTE //

av utryddelse.

Det er naturligvis banalt å 
sammenligne med at også 
menneskeskapte innretninger blir 
borte for alltid eller bygget om. 
Men noen av oss synes det er leit 
at det skjer.

Det er snart ikke flere nummerlike 
Krag- Jørgensen rifler igjen i 
Norge. De som er igjen, kan 
en finne på muséer eller hos 
flittige våpensamlere. Riflene er 
i titusentall omsorgsfullt blitt 
dissekert i løp som er blitt til spiker 
og  skjefter som er blitt til peisved. 
Låskassene er blitt brukt til å bygge 
banekrager for skytterne i Det 
friville skyttervesen.

Amerikanske Ford-biler fra 

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  

I DENNE SPALTEN DELER HAN 
AV SIN KUNNSKAP OG 

ERFARINGER. 

1930-årene blir ikke lenger 
renovert. Taket blir senket. Den 
trofaste Ford V-åtter blir byttet 
med en fet Mopar Hemi V-åtter 
motorer.

Innføring av feltprogrammene 
Spesialpistol og Spesialrevolver 
mener jeg har avstedkommet 
massakre av mange våpen. 
Intensjonen var at våpen som kom 
i flyslipp under krigen, eller lå 
under gulvbordene på låven, skulle 
kunne godkjennes av politiet til 
bruk i de to nye feltprogrammene. 
Forbundet satte ned en komité til å 
lage et reglement. Men jeg mener 
de gjorde en kraftig feilvurdering. 
De vedtok nemlig at alle kalibre 
fra .22 Long Rifle til .45 Colt var 
tillatt brukt. Hadde jeg vært i 
komitéen ville jeg ha kjempet for 
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kun sentertennings pistolpatroner.

Opprinnelig var det kun tillatt 
med umodifisert fabrikkvåpen. I 
motsetning til DFS med sin Sauer, 
så klarte ikke NSF å stå imot trykket 
fra medlemmene om å modifisere 
og bygge om spesialpistolen og 
spesialrevolveren. På NM har 
jeg sett hybrider (som i denne 
sammenheng betyr vanskapning, 
monster med tre hoder) hvor 
sikteskinnen på revolveren går fra 
munningen av løpet til bakkant 
skjeftet. Den blir godkjent siden 
våpenet går ned i målekassen.

Det er blitt uhyre populært 
å modifisere og bygge om 
Smith&Wesson-revolvere. Rundt 
omkring i landet er det mange 
mer eller mindre kvalifiserte 
«pistolsmeder». Mange flotte S&W 
modell 15, 4 tommers .38 Spesial 

revolvere er bygget om. Det er satt 
på pinneavtrekk og Lothar Walther-
løp med løpslengde tilpasset måle 
kassen til spesialrevolveren. 

Ved et Norgesmesterskap så 
jeg at en Smith&Wesson K-32 
Masterpiece caliber .32 S&W Long 
var utlagt for salg på standen til 
Børselars. Jeg visste hvor uhyre 
sjelden den var. I boken til Roy G. 
Jinks; History of Smith&Wesson, 
visste jeg at det bare ble laget 3630 
av den modellen. Jeg kjøpte den 
straks for 5500 kroner. Våpenkortet 
mitt er datert 29. september 2003 
og serienummeret er K256363. 
Sideplaten har fire skruer, og 
er produsert på begynnelsen av 
1950-tallet. Den 9. juli 1955 fikk 
sideplaten tre skruer og i 1957 ble 
K-32 Masterpiece modell 16, og 
K-38 Masterpiece ble modell 14, og  
K-22 Masterpiece ble modell 17. 

Alle tre modellene hadde samme 
masse; 38 ½ ounces. 

Løpsribben på toppen av løpet 
hadde varierende bredde. 
Produksjonen av modell 16 ble 
avsluttet i 1974. Jeg tenker av og 
til på hva som kunne ha skjedd om 
K-32 revolveren var blitt kjøpt av 
en annen. Med et smil om munnen 
kunne noen - uten å nøle - ha 
bygget om denne sjeldne og flotte 
revolveren til spesialrevolver.

Jeg hadde i flere tiår prøvd å 
få tak i en modell 16/K-32. Jeg 
sendte brev til Smith&Wesson 
fabrikken. Jeg har skannet og 
vedlagt svarbrevet fra fabrikken 
datert 27. oktober 1983 ved Roy G. 
Jinks. Fremragende pistolskyttere 
med glimrende resultat på VM 
grovpistolprogrammet med 
modell 14, som Knut Bjørnsgård og 
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Bredo Diesen, sendte også brev til 
fabrikken. Sikkert også andre.

Jeg var en gang på et foredrag 
på Idrettshøgskolen på Sogn 
hvor finnen Pentti Linnosvuo 
talte. Han ble olympisk mester 
på silhuettpistol i sommerlekene 
i Tokyo 1964. Jeg merket meg 
at det finske landslaget hadde 
finkjemmet alle markeder på 
jakt etter K-32 og modell 16 
revolvere. De fikk da Lapua til 
å sette i gang produksjonen av 
.32 Smith&Wesson Long WC-
patroner. Allerede i the Shooter’s 
Bible fra 1960 sto det at .32 S&W 
long Wad Cutter-patronen “have 
recently been discontinued”. I høst 
testet jeg den 70 år gamle K-32 I 
min Ransom Rest på 25 meter. 
Projektilet var ikke uventet 98 
gn  #290321 sizet  .314. Kruttet 
som ble brukt var 1.5 gn Hercules 
Bullseye. Tennhettene var Federal 
#100 SP. Ble brukt Star of San 
Diego; automatisk Lademaskin. 
Samlingen med 6 skudd fra tønnen 
var innenfor diameter på 2 cm med 
skyte avstand 25 m. Se testen til 
høyre.
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TIL MINNE OM SIRI VOGT ANDERSEN (1936–2020)

Siri ble ansatt som kontorme-
darbeider i NSFs administrasjon 
i 1989, en jobb hun samvit-
tighetsfullt utførte til ledelsens 
tilfredsstillelse. Hun hadde ingen 
idrettsfaglig tilknytning til skyt-
tersporten, men tilegnet seg raskt 
kunnskap om sine arbeidsom-
råder og om skyttere og tillits-
valgte. Skytternytt ble imidlertid 
hennes «baby». Medlemsregister, 
adresseendringer, innbetalinger, 
mangel på innbetalinger og hen-
vendelser fra abonnenter ble tatt 
godt hånd om og var alltid à jour.

Siris vesen var meget tiltalende; 
hun var utadvendt, avslappet, 

En trofast medarbeider i Norges Skytterforbunds administrasjon gjennom mange år, Siri Vogt An-
dersen, gikk uventet ut av tiden første juledag og ble bisatt fra Bryn kirke 13. januar. Hun ble 84 år 
gammel.

// AV UNNI NICOLAYSEN //

humoristisk og diplomatisk. Det 
gjorde at hun lett gled inn i de 
fleste miljøer og gjorde der det 
hun var satt til på en korrekt 
måte.

Da hun gikk av med pensjon i 
2003 så hun frem til pensjonist-
tilværelsens frihet, mer tid med 
ektefelle, barn og mange barne-
barn, og lange opphold med fam-
ilien på sommerstedet på Larkol-
len. Det fikk hun heldigvis! Takk 
Siri, for godt samarbeid i mange 
år! Hvil i fred.

Siri var medlem av IL Jardar og 
Moss & Rygge Golfklubb.

Visste du at Skytterlandslaget har en egen nettside?

Skytterlandslaget er toppidrettssatsingen til Norges Skytterforbund og ble etablert foran sesongen 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 laget, ofte stilte spørsmål og svar, siste 

nytt, en oversikt over fremtidige konkurranser Skytterlandslaget deltar på og kontaktinformasjon.

Trykk her for å gå til skytterlandslaget.no!

https://www.skyting.no/forside/events/skytterlandslaget/
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– Bjørn, vi har en meget spen-
nende gutt her oppe, som du 
gjerne må komme og møte. Han 
er bare 15 år, sitter i stol og har 
fått prøve å skyte, og han er 
veldig trygg. Han har deltatt på 
Landsstevne i april og jeg tror 
vi har funnet et stort talent, sier 
nestoren i Nordre Land sport-
skyttere, Nils Erik Nilsen.

TRE VIDT FORSKJELLIGE TELEFONSAMTALER
Paraskytter Ezana Zerai (23) sovnet stille inn søndag 21. mars etter lengre tids sykdom. Ezana tok to 
sølvmedaljer under NM 10m og 15m samt tok seieren og satt ny norgesrekord i øvelsen R-3 luftrifle 
SH1 under Kisen Open 2019. Ezana var æresmedlem i Nordre Land sportskyttere og mottager av 
Sverre Kolteruds idrettspris. 

// AV BJØRN MYRSET, PARASKYTTERVENN //

Noen dager senere var bilen 
lastet opp med startpakken som 
klubber med nye parautøvere fikk 
tildelt. I hallen dukker det opp en 
gutt som smiler fra øre til øre, og 
som nesten ikke kan vente på å få 
prøve nytt skytterutstyr. Blikket 
på 15-åringen som skjønte at han 
nå skulle få prøve en splitter ny 
luftrifle, fortalte alt. Gutten hadde 

en stund skutt lange tier-rek-
ker med en eldre børse lånt av 
klubbens leder. Nå skulle han få 
skytejakke, sin egen rem, hanske 
og ikke minst ny rifle.  

Unggutten Ezana hadde nylig 
vært på Beitostølen og truffet 
Jon som hadde lagt alt til rette 
for han, og nå var gutten klar for 

TIL MINNE OM EZANA ZERAI (1997–2021)
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å sette i gang øving. Rapportene 
tikket inn med personlige re-
korder 590-591- 592 og så videre, 
nær sagt ukentlig. Etter hvert fikk 
han lov til å dra rett i hallen både 
før og etter skolen for å trene. 
Klubben la alt til rette for den 
talentfulle unggutten som var 
utrolig interessert og talentfull. 
Gutten med opphav fra Eritrea, 
var også et musikalsk talent. Han 
elsket å lage og fremføre sine 
egne eller andres låter, hvor han 
selv trakterte både tangenter og 
gitarstrenger. 

HISTORIEN

Sammen med mor og to min-
dre brødre kom de til Norge fra 
Eritrea for 10-12 år siden. Her 
havnet de på et flyktningmot-
tak i Vinstra før de til slutt fikk 
opphold og fikk bosette seg på 
Dokka. Storebror måtte tross 
sitt handikap ta ansvar og hjelpe 
til litt hjemme, da mor måtte ta 
opptil flere jobber for å få endene 
til å møtes. Far ble gjenforent 
med familien etter noen år, og 
foreldrene ble raskt integrerte, 
hvorpå de jobbet og jobber 
iherdig for å gi guttene sine en 
god og trygg oppvekst. 

Men, Ezana hadde et handikap og 
visste hva det ville si. Han had-
de det travelt, for han led av en 
uhelbredelig muskelsykdom som 
en dag ville ta overhånd.

MAI 2017: EN SPRUDLENDE EZA-
NA PÅ TRÅDEN

– Bjørn jeg har meldt meg på 
Landsskytterstevnet, hva tror du 
om det? 

– Ja, jo, nei, det er jo typisk deg 

det! Jeg kommer, sa jeg.

Han kom ut av grovkaliberde-
buten på 200m med 242 poeng 
som ga middels stort beger. Han 
var også med året etter i Stjørd-
al, men da hadde den nye rare 
dingsen irisblenderen lukket seg 
helt. Allikevel stortrivdes han på 
Landsskytterstevnet i det store 
flotte miljøet til det frivillige skyt-
tervesen. 

– Jeg vet jeg lever på overtid, og 
jeg har så lyst til å prøve så mye, 
sa den unge lovende gutten da 
han hadde fått seg egen bil med 
heis til rullestolen.

Dette gjorde det mulig å bli inn-
lemmet i treningsgruppe Bakken 
i Stange, hvor han ga full gass. 
Den siste stevne seieren kom 
under Kisen Open i 2019, sågar 
på norsk rekord under finalen 
med luftriflen. Med skytingen 
oppnådde han mange NM-medal-
jer og Ezana ble også historisk da 
Nordre Land sportskyttere ble det 
aller første laget som ble Norske 
mestere i SH-klassene. Kom-
munen ga de tre Sverre Kolter-
uds idrettspris og seiersbonus, 
Ezana ble i 2020 utnevnt som 
æresmedlem i sportskytterklub-
ben, og skytterlaget kåret han 
også som Årets forbilde i 2020. 

JULI 2019

– Jeg fikk plass ved Høyskolen på 
Rena, jeg ønsker å studere Music 
Management. Hva tror du om det, 
Bjørn.

– Jeg tror du kan bli alt du vil, og 
at vi kan få noen hyggelige tren-
ingsøkter sammen i Elverum. Det 

gleder jeg meg til, sa jeg.

Så ble sykdommen som tappet 
unggutten på 23 år for alle krefter. 

MARS 2021

– Hei Bjørn, jeg ringer for å for-
telle deg at ståa er ikke så god om 
dagen, denne sykdommen min 
utvikler seg hurtig nå, og nå går 
det definitivt mot slutten. 

En uke senere ringer lederen i 
Nordre Land sportskyttere og 
meddeler at vår alles kjære Ezana 
hadde sovnet inn på søndag kveld 
med sin mor sittende trofast ved 
sin side. 

Våre tanker går til den nærmeste 
familien og til klubben hans, som 
har mistet sin stjerne. Vel vitende 
om at han fikk mange fine år på 
overtid, som han selv sa. Og at han 
nå blir stedt til hvile, smertefri. 

Vi vil minnes unge og entusias-
tiske Ezana ved hjelp av mange 
gode bilder, vi skal etablere et 
minnestevne for denne veiviseren 
med det voldsomme smittsomme 
motet, stå-på-viljen og den herlige 
entusiasmen. 

På vegne av oss som rakk å bli 
kjent med ham og fikk dele mange 
av hans drømmer, vil jeg få lyse 
fred over hans minne. 


