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Det går virkelig mot en lys sommer, med stadige nyheter om 
gjenåpning og økende aktivitet på skytebaner rundt omkring i 
landet. Og i slutten av juli er det ikke minst duket for OL i Tokyo!

Det er  med andre mye spennende som rører seg både  i Skytter-Norge og 
internasjonalt for tiden, og i denne sommerutgaven av Skytternytt kan 
du blant annet lese om:

– EM i Kroatia, der norske utøvere satte verdensrekord og tok flere 
medaljer, til tross for strenge pandemitiltak og tekniske utfordringer fra 
arrangørens side. Les om mesterskapet på side 8.

– Årets utgave av NM-veka, som gikk av stabelen i Sarpsborg og ble en 
direktesendt NM-fest der både rifle og lerdueskyttere fikk viste seg frem i 
god sendetid på NRK. Les om sendingene på side 22.

– Hvilke syv skyttere som skal representere Norge på skytebanene i OL 
og Paralympics i Tokyo. Det var et svært krevende uttak både til OL og 
Paralympics, som du kan lese mer om på side 16 og 20.

– Den nye våpenloven som trådte i kraft 1. juni. For skyttere i Norges 
Skytterforbund medfører imidlertid dette nye våpenregelverket lite 
dramatikk. Les mer på side 30.

– Test av den tyrkiske haglen ATA Arms SP Sporter som vår faste anme-
lder Hans Olav Bjelvin synes er god konkurranseshagle til en hyggelig 
pris. Les mer på side 36.

- ... Samt våre faste spalter historisk tilbakeblikk og ladehjørnet og mye 
mer!

Vi ønsker god lesning, og riktig god sommer!

www.skyting.no
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SOMMER
– OG GJENÅPNINGEN ER I GANG PRESIDENTEN 

HAR ORDET
Endelig slipper koronatiltakene og aktivitetene 
tar seg opp igjen. Facebook og nettsider har 
mange innlegg daglig om nye stevner og jevn 
strøm av resultater fra stevner kommer inn i 
SkytterAdmin. Den nye normalen er i gang og 
med dagens utsikter kan vi se frem til en nesten 
vanlig skytterhøst.

I april hadde vi digitalt forbundsting. Ikke optimalt, 
men som svært mange andre særforbund fikk vi gjen-
nomført dette på en god måte. Forrige tingperiode ble 
som alle vet sterkt preget av pandemien og alle de be-
grensninger den har gitt. Samtidig har forbundsstyret 
fått arbeidet med mange saker som forberedelse til ny 
tingperiode. Jeg vil spesielt fremheve langtidsplanen 
med dens delplaner. Til avgående styremedlemmer, 
tusen takk for innsatsen for norsk sportsskyting. Og 
til nye styre-medlemmer, velkommen til å bidra de 
neste to årene. Det er mye å arbeide med.

Etter forbundstinget ble det nedsatt en redaksjon-
skomité for en jubileumsbok som omhandler feltpis-
tol, PPC, Nordisk Trap og Fitasc Sporting. Redaksjon-
skomiteen startet med Eirik Wee Jensen, Leif-Inge 
Turøy, Bjørn Haug og Ole Morten Aakre. Komiteen er 
utvidet med Gunnar Olaussen og alle fem har dialog, 
intervjuer og samarbeid med en rekke medlemmer. 
Vi har allerede mye skriftlig materiale, men vi trenger 
både flere historiske dokumenter og ikke minst mer 
bilder med årstall og hvem på bildene. Vi vil igjen 
oppfordre klubber og skytterkretser til å se i gamle 
arkiver, snakke med de medlemmene som har vært 
med lengst og finne frem og sende oss «alt mulig». 
Vi samler alt digitalt og vil når boken lanseres også gi 
tilgang til alt materiale digitalt. Ekstern redaktør er 
engasjert, og boken vil komme ut i år.

Våre landslagsskyttere viste stor idrett under EM i 
Osijek i slutten av mai. NSF er umåtelig stolte over å 
ha slike utøvere og personligheter som både gir gode 
resultater og ansikter til sporten vår. NM-veka ga rifle 

og skeet god sendetid på NRK, vi planlegger stream-
ing av flere norgesmesterskap utover høsten og mye 
krefter rettes mot EM i luftvåpen 2022 på Hamar.

OL og Paralympics i Tokyo nærmer seg med storm-
skritt. Våre OL-skyttere har konkurranser lørdag 
24 .juli, søndag 25. juli, mandag 26. juli, tirsdag 27. 
juli, lørdag 31. juli og mandag 2.august, mens våre 
paralympics-utøvere starter konkurranser i slutten 
av august. NIF, NSF og andre særforbund planlegger 
egne paviljonger i Norway House på Scandic Sjølyst 
i Oslo. NSF vil ha sin paviljong i perioden 23. juli til 
og med 2.august. Vi håper å se mange skyttervenner 
stikke innom. Mer informasjon kommer på våre nett-
sider skyting.no.

NSF har som kjent fire æresmedlemmer. Erik Stai 
fylte 80 år 4. juni. Erik har gjort og gjør en stor 
innsats for Norges Skytterforbund. Han innstiftet på 
dagen en pokal i sitt navn som skal vandre så lenge 
han lever. Godt humør på den gutten. I forbindelse 
med et fysisk arbeidsmøte 19. juni knyttet til planleg-
ging av EM luft 2022 på Gardermoen, fikk Erik noen 
hyggelige og velvalgte ord og en gave til fri benyttelse. 
Erik er ansvarlig for seremoniene under EM2022 og 
er godt i gang med detaljplanleggingen.

I august og september kommer det en rekke norske 
mesterskap. OL-trap, Fitasc Compak Sporting, Nord-
isk Trap og pistol bane for å nevne noen. Vi sees!

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

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

Håvard Larsen

President

https://www.skyting.no/
mailto:mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=
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SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Da er skyttertinget over og vi i BIK har fått 
inn noen nye og noen av oss fortsetter. Som 
vi skrev forrige gang – her er det både nye 
muligheter og utfordringer!

Vi er en god gjeng som gleder oss til å ta fatt på 
oppgavene, og ikke minst til å kunne reise ut og treffe 
resten av skytter-Norge. 

Det er på en bane nær dere vi ønsker å være, for å 
høre hva som skjer og hvilke utfordringer dere møter 
i deres hverdag. Vi har våre oppgaver som er styrt 
fra fellesreglementet, men vi skal også ta tak i de 
utfordringer dere bringer til torgs.

Når det er sagt - så er det jo ikke sikkert at vi klarer 
å løse alle saker som måtte komme vår vei, det er jo 
ikke alt vi rår over, eller kan løse.

En slik sak som har blitt spilt inn er en 
svartkruttklubb/gruppe som ønsker å bruke en NSF-
bane for å trene og hvor NSF-klubben ikke ønsker 
dette. Vi vet ikke bakgrunnen for at klubben ikke 
ønsker denne aktiviteten velkommen og skal heller 
ikke mene så mye om det.

Dette er et eksempel på en sak hvor det ikke er bare si 
“slik er det” - her er det flere hensyn som tas (konkret 
er jo svartkrutt-skyting organisert i et eget forbund 
) og at vi dermed kun kan oppfordre grupperingene 
til å forsøke å komme til en enighet som fremmer 
skytesporten.

Enkelte saker kan også kreve en lengre utredning 
muligens, sågar kan det hende at det er noe som det 
neste forbundstinget må avgjøre - men om det ikke 
blir snakket om vil det ihvertfall ikke bli løst.

Vi jobber med en plan for å få mer forutsigbarhet for 
NM, der håpet og målet er å kunne tildele mesterskap 
minst ett og helst to år i forkant. Dette vil gi både 
forbund og arrangører tid og ro til å få lagt et solid 

grunnlag for en god gjennomføring av NM’et.

Det ser lyst ut for de NM’ene som er planlagt 
gjennomført i år, først ut er Skeet og rifle som ble 
gjennomført i forbindelse med NM-veka i Sarpsborg 
24-27. juni. NRK sendte – slik de har gjort de siste 
tre årene - fra våre øvelser.Så går det videre med NM 
Nordisk Trap i Sannidal 6. august 2021, NM OL-
trap mix i Hakadal 7. august 2021, NM OL-trap på 
Løvenskioldbanen 14. august 2021, NM 50m viltmål 
på Løvenskioldbanen 22. august 2021, NM rifle for 
veteraner i Levanger 26. august 2021, et redusert NM 
bane pistol i Bærum 3. september 2021, NM 300m 
under Elverum Open 9.–12.september og NM 10/15m 
Ørland pistol, rifle og viltmål 11.–13. november 2021

I tillegg ser det ut som om det kan la seg gjennomføre 
i hvert fall noen Nordiske konkurranser - så her er det 
mye å glede seg til!

Breddeidretten ser også ut for at endelig får komme 
igang igjen over hele Norge, så selv om vi nå går inn 
i sommeren og ferie vil det i hvertfall fra høsten bli 
godt å komme i gang med trening og konkurranser 
for oss alle.

I den forbindelse må det nevnes og understrekes hvor 
viktig det er at alle klubber sjekker “status” på sine 
medlemmer i SkytterAdmin. Vi ser at det er mange 
skyttere som ikke har alt lagt inn riktig (gren, øvelser 
og klasse) og da får man ikke meldt seg på stevner. 
Alle klubber har fått tilsendt (flere) e-post(er) fra 
forbundet med oppskrift på hvordan dette skal gjøres. 
Det er også superbrukere i kretsene som kan hjelpe 
klubbene i gang med dette viktige arbeidet - skal det 
bli en kjekk høst med mye aktivitet må dette ordnes 
så snart det er mulig.

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 
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Denne våren har vi endelig sett norske utøvere 
delta i internasjonale konkurranser igjen, 
dog i begrenset omfang. Det har dessverre 
vært begrenset, både med tanke på antall 
konkurranser og antall utøvere. Vi ser frem mot 
bedre tider, og gleder oss til OL og PL i sommer! 
 
Under EM i Osijek i slutten av mai stilte Norge 
med totalt ti utøvere. Ønsket var å sende en større 
tropp til dette mesterskapet. Det er mange utøvere 
innen samtlige grener som ikke har fått konkurrere 
internasjonalt på svært lang tid på grunn av 
pandemien. Det er krevende å holde på motivasjonen 
og utholdenheten i treningsarbeidet når stadig flere 
konkurranser faller bort. Dette gjelder ikke minst 
UNG-utøverne våre.

Dessverre ble risikoen for koronasmitte vurdert som 
så stor at den norske EM-troppen ble redusert til 
rundt en tredel av hva den ordinært ville vært. Desto 
mer gledelig var det å oppleve at de norske utøverne i 
Osijek leverte fantastiske resultater. Tre skeetutøvere 
og sju rifleutøvere kjempet godt og demonstrerte at 
det treningsarbeidet som er lagt ned hjemme i Norge 
gjennom pandemien har vært på svært høyt nivå. 
Med den tross alt begrensede troppen vant norske 
utøvere til sammen to gull, tre sølv og to bronse, alle 
på 50 meter rifle. Det var flott å kunne følge med 
på livestream fra Osijek hvor norske utøvere viste 
strålende sportslige prestasjoner, men også en enorm 
lagfølelse og laginnsats, samt god etterlevelse av den 
gjeldende, strenge smittevernprotokollen.

Snart – og endelig - er det tid for OL og PL, og om 
noen uker vil vi se norske utøvere i aksjon i Tokyo. 
Veien til Tokyo er imidlertid krevende, både for 
utøvere, trenere, ledere, og for de som reiser og de 
som blir hjemme under lekene. Toppidrett er tøft, 
og denne forsommeren er det gjennomført krevende 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

uttak til sommerens største konkurranser. Det er 
en stor styrke i å ha et lag hvor flere utøvere er på 
et svært høyt nivå. Det betyr imidlertid at enkelte 
utøvere vil oppleve tilsvarende stor skuffelse når 
det er et begrenset antall deltagere som kan delta. 
Da er det desto viktigere å være oppmerksom på at 
prestasjonene, uansett resultater, under både OL og 
PL vil være lagprestasjoner, hvor deler av laget er 
til stede i Tokyo og deler av laget vil være i Norge. 
Takk til alle involverte som bidrar til at vi har noen 
spennende konkurransedager å se frem til!

Siden OL og PL ble utsatt ett år vil vi ikke denne gang 
oppleve en roligere påfølgende sesong. Alle grener 
vil ha internasjonale konkurranser og mesterskap 
å se frem til, og for pistol, rifle og viltmål vil EM i 
luftvåpen på Hamar bli et stort høydepunkt i 2022. 
For alle som fortsatt ikke har konkurrert ute, håper vi 
at dette mesterskapet kan være et mål å jobbe mot. Et 
internasjonalt mesterskap på hjemmebane er det ikke 
mange utøvere som får oppleve. 

Siden dette er første utgave av Skytternytt etter 
Forbundstinget i april, ønsker jeg på vegne av 
hele Toppidrettskomiteen å takke for tilliten og 
muligheten vi har fått til å jobbe for toppidretten 
i NSF denne tingperioden. Vi ser frem til at all 
aktivitet, både nasjonalt og internasjonalt, tar seg opp 
igjen, og vi ønsker Skytterlandslagets representanter 
under OL og PL lykke til i forberedelsene og 
gjennomføringen i Tokyo!

På gjensyn! 

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 
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SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ
Da er vi på vei inn i en ny sommer med re-
striksjoner, men også med flere lettelser og 
gjenåpning i horisonten. Som de fleste trodde 
vi dette skulle vare i noen måneder, men nå er 
det fortsatt uvisst når vi virkelig kan være helt 
tilbake til normalen. 
 OL og Paralympics står for tur i en noe 
amputert utgave. Det må være merkelig å gjennom-
føre så store konkurranser uten tilskuere. Våre beste 
idrettsutøvere fortjener bedre, men alternativet med 
avlysning er ikke å foretrekke. 
 Som nevnt tidligere er det med en viss spen-
ning vi venter på hva som kommer av nye regelverk 
etter at OL og Paralympics er ferdig. Nye måter å 
gjennomføre på er ventet og vi ser vel konturene 
av fremtiden når vi leser hva som har kommet i de 
ikke-olympiske øvelsene. Vi ser kortere kvalifiser-
ing med en kvalifiseringsrunde to med de 16 beste. 
Deretter over på finalebanen med to semifinaler og en 
medaljematch. 
 Det er litt bekymringsfullt når vi ser at seer-
tallene fra OL-sendingene er avgjørende for om en 
øvelse blir med videre i neste OL eller ikke.
 Dagens finaler har 8 deltakere og naturlig nok 
vil TV-seere fra de 8 nasjonene følge sendingene. Med 
nye gjennomføringsregler vil dette i verste fall kunne 
reduseres til 2 nasjoner. Hvis da begge finalistene 
er fra samme land, kan det bli dårlig med TV-seere. 
Håper jeg tar feil.
 TK har sendt ut en innbydelse til gjennom-
gang av det Nasjonale riflereglementet. Det ser 
dessverre ut til at interessen fra riflemiljøet er svak. 
Dagen før fristen går ut har vi fått én tilbakemelding. 
Håper det ligger flere i posten. Vi sendte invitasjonen 
ut til alle klubber i NSF og i tillegg til skyting.no og 
«løftet» denne opp på hjemmesidene før frist. 
 Registrerer på nettet at noen har våknet, så 
vi får håpe det kommer noen gode ideer. Det er fullt 
mulig å sende inn etter frist, hvis dere vil spille inn 
noe. 
 Jeg vet ikke hvorfor det er så laber inter-
esse for nasjonale øvelser. Det burde jo være en god 
mulighet for å få til noe spennende som igjen kan føre 
til mer og bedre rekruttering og/eller beholde de som 

ønsker å drive skyting på et lavere nivå en internasjon-
al mesterskaps deltakelse. Det pleier jo normalt ikke 
å være mangel på ideer og meninger om det meste, 
innenfor riflemiljøet.
 Siden dette er mitt siste innlegg før ny leder 
for TK tar over etter Paralympics, vil jeg gjerne løfte 
opp et par ting som bekymrer:
 Jeg registrerer at deltakelsen i NM for rifle 
er bekymringsfullt lav. Hvorfor klarer vi ikke å få nok 
deltakere til å fylle opp et finalelag? Er det fordi nivået 
er for høyt på de beste, redsel for å komme på TV, 
kostnader for å drive på høyt nivå eller? Vi ser litt av 
samme tendensen i de andre grenene også så her må vi 
prøve å finne ut hvorfor.
 Det neste er feltskyting i pistol. Tilbake-
meldinger tyder på at arrangører stadig oftere lager for 
vanskelige løyper. Vi må tenke på rekruttering og at 
det finnes flere klasser enn finfelt. 
 Det varierer noe fra forskjellige landsdeler, 
men enkelte klasser har nesten ikke deltakere. Har 
feltskyting blitt kun en pengemaskin for arrangører 
hvor de lager det enklest mulig for seg selv? 
 Hvis mangfoldet blir borte og skytingen for 
vanskelig vil også deltakerne sakte og rolig forsvinne. 
Her må arrangører tenke litt annerledes og forsøke 
å lage noe som kan tilpasses alle øvelser og fer-
dighetsnivå.
 Resultatet er nok at det ikke går å lage et 
feltstevne som passer alle øvelser, samtidig. Jeg har 
tenkt å være deltaker også i framtiden og håper å se 
mer variasjon. Regelverket åpner for det meste så det 
er bare fantasien som begrenser.
 ‘Jeg vil til slutt takke for min tid som leder 
av TK. Det har vært en spennende tid i en forholdsvis 
ny funksjon i NSF. Jeg vil også bringe stafettpinnen 
videre til den nyvalgte lederen og ønske velkommen og 
lykke til i en viktig og utfordrende jobb. 

Takk for meg.

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité
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   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

NSFS ÆRESMEDLEM ERIK STAI ER 80 ÅR

Foruten å selv være en habil skyt-
ter som kan skilte med flere NM-
gull er Erik en svært viktig ildsjel 
for den norske skyttersporten. 
Erik har med stort engasjement 
og kompetanse ledet landslag, 
vært forbundsstyremedlem og 
visepresident i Norges Skytterfor-
bund, og ikke minst vært sentral 
for flere større arrangement gjen-
nom årene, for kun å nevne noen 
av hans mange bidrag.

Han var blant annet sentral un-
der EM i Meråker i 2010 og som 
leder av organisasjonskomiteen 
for Nordisk Mesterskap i 2012 – 
et ansvar han tok på seg på kort 

Norges Skytterforbund hadde gleden av å gratulere æresmedlem Erik Stai med 80-årsjubileum 4. 
juni!

varsel og løste på en utmerket 
måte. Erik fortsetter å bidra med 
sin entusiasme og erfaring, og er 
med på forberedelsene til neste 
års EM i luftvåpen som arrang-
eres i Vikingskipet på Hamar.

For sin mangeårige innsats mot-
tok Erik NSFs hederstegn i sølv 
i 1994, NSFs hederstegn i gull i 
2010 – og i 2013 ble han en av 
svært få æresmedlemmer i Norg-
es Skytterforbund.

Vi gratulerer Erik nok en gang 
med 80-årsjubileet!

https://www.thrane.no/en/
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STOR MEDALJEFANGST I

EM I KROATIA 2021

Under strenge koronapandemirutiner dro 10 norske skyttere til EM i Kroatia i mai. Det var lenge si-
den så mange skyttere fra Norge hadde deltatt samtidig i et større internasjonalt mesterskap, men 
utøverne våre viste seg fra sin beste side og presterte på et imponerende og internasjonalt nivå, til 
tross for tekniske problemer med skivene fra arrangørens side.

Norges Skytterforbunds sportssjef 
Tor Idar Aune var beskjeden før 
mesterskapsuken startet:

– Utøverne har vært svært tålm-
odige og meget flinke til å trene 
og forberede seg på tross av 
utfordringene koronapandemien 
har gitt oss. Alt er gjennomført 
til punkt og prikke og vi har aldri 
sendt bedre trente skyttere til 
et EM noen gang. Likevel er vi 
helt klart ikke mer enn outsidere 

i dette mesterskapet, for vi er 
fortsatt et noe urutinert lag og 
vet rett og slett ikke hvordan vi 
vil prestere i store internasjon-
ale konkurranser etter så langt 
opphold. Viktigst er uansett at vi 
får konkurrere igjen og kjenne på 
spenningen med det, sa han før 
start.

Men det skulle ikke ta lang tid før 
de gode resultatene kom inn. Al-
lerede første dag varmet Jeanette 

Hegg Duestad og Henrik Larsen 
opp med henholdsvis femte og 
sjetteplass på luftrifle. Dagen et-
terpå tok Jeanette Hegg Duestad, 
Katrine Lund og Jenny Stene 
fjerdeplass i lagkonkurransen for 
kvinner på luftrifle. I Mixed Team-
øvelsene på luftrifle satt Henrik 
Larsen og Jeanette Hegg Duestad 
ny europarekord med 632,0 poeng 
i første runde, men tok til slutt 8. 
plass i semifinalen.

Riflegutta imponerte stort under EM i Kroatia. 
Fra venstre: Henrik Larsen, Jon-Hermann 
Hegg, Simon Kolstad Claussen.
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VERDENSREKORDER OG FØRSTE 
NORSKE EM-GULL PÅ INDIVIDU-
ELLE 50M RIFLE-ØVELSER

Det var imidlertid på 50m rifle at 
de norske skytterne virkelig slo 
til, og på 50m liggende var Hen-
rik Larsen i en klasse for seg selv 
og vant gull med hele 2,4 poengs 
margin. Norge har aldri tidlig-
ere vunnet individuelt EM-gull i 
denne øvelsen. Henrik stoppet på 
628,8 poeng etter en oppvisning 
siste 40 skudd med fire serier på 
rad over 105 poeng.

– Det kjennes veldig godt. Dette er 
min første internasjonale mester-
skapsmedalje som senior og det er 
deilig. I dag funket det meste og 
jeg er veldig glad for å vinne EM-
gull for Norge, sier Henrik Larsen. 
Fra før har han blitt nummer 4 
både i EM på 10 meter luftrifle og i 
VM på 50 meter helmatch.

For første gang i historien skjøt 
også kvinner og menn i samme 
klasse i denne øvelsen, og Jeanette 
Hegg Duestad var nest best etter 
at det første laget skjøt tidligere i 
dag. Men da Jeanette ble skjøvet 

akkurat ut av pallen av skyttere 
i det andre laget, var det Henrik 
som tok ansvar og gikk helt til 
topps.

Litt senere i mesterskapet fulgte 
Jon-Hermann Hegg opp med en 
svært imponerende innsats på 
50m helmatch som gjorde at han 
ble første nordmann som kan 
smykke seg med EM-gull i denne 
øvelsen. Og om ikke det skulle 
være nok fulgte Henrik Larsen 
ham opp på andreplass og sikret 
historisk norsk dobbeltseier. 
Norge har aldri vunnet verken gull 
eller sølv i denne øvelsen i EM 
tidligere.

I det hele tatt imponerte de norske 
riflegutta sterkt på 50m helmatch. 
Kvalifiseringen ble vunnet av Hen-
rik Larsen med norsk rekord 1186 
poeng og Jon-Hermann Hegg 
fulgte hakk i hæl med 1184 poeng. 
Simon Kolstad Claussen sikra seg 
også finaleplass med 1179 poeng 
og 5.plass. Dermed knuste de nor-
ske gutta sin egen verdenrekord 
på lag fra 2019 med ni poeng, den 
nye rekorden lyder på 3549 poeng.

Riflejentene stilte også svært 
sterkt, og Jeanette Hegg Duestad 
tok en nydelig EM-bronse på 50 
meter helmatch. Hun kjempet 
i toppen gjennom hele konkur-
ransen og før de to siste skuddene 
var det bare 0,2 poeng som skilte 
de tre beste. Fra tidligere var 
Jenny Stenes bronse fra EM 2019 
eneste norske medalje i denne 
OL-øvelsen.

Medalje ble det også i lagkonkur-
ransen i kvinneklassen, som tok 
sølv, og i Mixed Team-øvelsen på 
50m helmatch - som ble arrangert 
for første gang i EM-sammen-
heng - tok Jenny Stene og Simon 
Kolstad bronse. 

DRAMATIKK RUNDT TEKNISK 
FEIL

Jon-Hermann Hegg, Simon Kol-
stad Claussen og Henrik Larsen 
vant EM-sølv for Norge, men 
under helt spesielle forhold.

Finalen av lagskytingen på 50 me-
ter helmatch menn mellom Norge 
og Østerrike ble helt vanvittig. Det 
store dramaet startet på stillingen 

Henrik Larsen og Jon-Herman Hegg sikret historisk norsk dobbeltseier for Norge i EM. Her 
avbildet med henholdsvis sølv og gullmedalje fra 50m helmatch.
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45-39 til Norge. Da trengte våre 
gutter kun ett poeng for å vinne. 
Finalen skytes enkeltskudd i tre 
stillinger, der hver nasjon har en 
skytter i hver posisjon som skyter 
mot motstanderens skytter i 
samme posisjon. To poeng til seier 
i hver av duellene, og ett poeng for 
uavgjort. Ett lag kan altså score 
seks poeng pr. enkeltskudd. Og 
det gjorde Østerrike på dette tid-
spunktet og utlignet til 45-45.

Men Henrik Larsens liggen-
deskudd viste bare en 4ér og han 
protesterte. Juryen måtte fram 
til skiva og fant ut at gummibån-
det ikke hadde dratt seg fram og 
skuddverdien dermed var feil. 
Henrik ble flyttet til annen skive, 
men tross 10,5 tapte han mot 
østerrikeren og det sto fortsatt 
45-45. I de avgjørende duellene 
etterpå vinner Østerrike 4-2 og tar 
EM -gullet.

Norge har gjort alt for å komme til 
bunns i dette. Det er helt sikkert 
at feilen hadde vært på denne 
skiva gjennom flere skudd. Det 
bekreftes også av TD til vår land-

slagstrener. Henrik vant kun en 
duell mot Østerrike og det var den 
første, med 10,0 mot konkurren-
tens 9,9. Etter det sanket kun de 
andre to gutta på laget poeng på 
kne og stå for Norge.

Fra jury og TD opplyses det at 
Norge kun kan protestere på siste 
skudd avfyrt. Dette er korrekt i 
henhold til regelboka. Det betyr at 
vi ikke kunne få omskyting eller 
omgjort resultat, selv om alle vet 
at Henrik skjøt på en defekt skive.

Ødeleggelsene på skiva viser at 
dette pågikk over flere skudd. Kort 
fortalt kunne ikke Henrik få dype 
tiere på denne skiva uansett hvor 
godt han skjøt, og når Østerrike 
hadde en meget god liggskytter 
i Thomas Mathis som stort sett 
gjorde det hele tiden, så var vår 
mann sjanseløs.

Norges Skytterforbund har 
vurdert om vi skal reagere på noen 
måte på dette, men vi forstod det 
slik at dette mest trolig uansett 
ikke kan omgjøre resultatet. Det er 
bittert med tanke på det enorme 
arbeidet våre utøvere legger ned 
hver eneste dag for å kjempe 
om de beste plasseringer i store 
mesterskap. Her har jury ikke 
forsikret seg godt nok om at skiver 
er i orden, og Norge er tilfeldigvis 
blitt skadelidende for dette.

I hele EM vant Norge dermed 2 
gull, 3 sølv og 2 bronse – totalt 7 
medaljer – på 50 meter. Det er 
imponerende at vi er på pallen i 
samtlige seks øvelser, det bekreft-
er stor lagkapasitet på 50 meter.

GOD INNSATS AV SKEETSKYT-
TERNE

Blant skeetskytterne som reiste til 

Jørgen Engen i aksjon.

Forskriftsmessig maskerte norske riflejenter.
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EM i Kroatia gjorde Jørgen Engen 
det best, og tok 10. plass i her-
reklassen etter strålende skyting 
på de siste tre 25 duer-seriene. 
Med 121 treff var han den berøm-
melige ene dua unna shoot-off om 
finaleplass og bare to duer bak de 
to beste, Achilleos fra Kypros og 
Rossetti fra Italia.

– Det er så nære at jeg selvfølgelig 
blir skuffet. Jeg visste jeg måtte 
fylle inn etter de to første seriene i 
går, og bestemte meg i dag morges 
for å bare mate på og vise at jeg 
kan. Da er det surt at det ryker 
helt på slutten, sa Jørgen Engen 
etter endt konkurranse.

Han har siden forrige EM i Italia 
i september 2019 kun skutt en 
internasjonal konkurranse, i WC 
Kypros i mars 2020, før han kom 
til Osijek for dette europamester-
skapet.

Vår andre skytter i herreklassen, 
Erik Watndal, ble nummer 19 
individuelt og i kvinneklassen 
ble det til slutt 32.plass på Malin 
Farsjø i den individuelle konkur-
ransen.

Men de to glimtet også til i Mixed 
Team-konkurransen, der de tok 9. 
plass - kun to treff unna mulighet-
en til shoot-off om plass i bronse-
finalen. Godt levert!

PANDEMIEN SATTE BEGRENS-
NINGER

EM i Kroatia ble et kjærkom-
ment internasjonalt mesterskap 
etter en lang periode med sosial 
nedstenging i hele verden. Men 
mesterskapet satte begrensninger, 
og Norge sendte ikke juniorer til 
EM og deltar heller ikke pistol, 
OL-trap eller 300-metersøvelsene 
på rifle. Risikoen for koronasmitte 
ble vurdert som så stor at den 
norske EM-troppen ble redusert 

til en tredel av det den ordinært 
ville vært.

– Det var en tung avgjørelse å 
ta, men den var 100% nødven-
dig. Kroatia var et land med 
langt høyere smitte enn Norge 
og akkurat når mesterskapet ble 
gjennomført var de blant aller 
verst rammet land i Europa på alle 
parametere vi følger. Vi la press på 
ESC for å få på plass et testregime 
under EM og lyktes med det, men 
arrangørens egen smittevernpro-
tokoll var fortsatt ikke god nok. 
Men vi laget en egen og meget 
streng smittevernsprotokoll for 
alle våre reisende til Kroatia og 
mener det forsvarte vår deltagelse. 
Denne var så omfattende at det 
ikke ville vært gjennomførbart for 
en større tropp, sier sportssjef Tor 
Idar Aune.

Egne leiebiler for å unngå offen-

tlig transport, egne leiligheter 
og hus for å unngå hotell, samt 
strenge retningslinjer for bruk av 
munnbind, håndsprit og forbud 
mot kontakt med andre utøvere, 
var blant annet beskrevet i smit-
tevernsprotokollen. Detaljer som 
nedvasking av setebelter, infor-
masjonsskjerm og armlener på fly 
var noe av det utøverne ble lært 
opp til og gjennomførte på reise. 
Mest kritiske punkt var opphold 
på fly og flyplasser der det ikke 
er mulig å holde avstand, samt 
forberedelse og gjennomføring av 
konkurransene innendørs.

– Kort sagt ble det kun reise, skyt-
ing og opphold i egne leiligheter 
gjennom hele oppholdet. Det ble 
et annerledes EM, men utøverne 
har respondert profesjonelt og var 
motiverte for å gjøre alt riktig for 
å kunne delta og holde seg friske, 
avslutter sportssjef Aune.

Jeanette Hegg Duestad med bronsemedalje.
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VESTRE BÆRUM SSL PÅ OFFENSIVEN

SATSER PÅ FORNYELSE FØR 100-ÅRSJUBILEET

Etter å ha hatt skiskyttere som leietagere på 50-metersbanen ved Jordbru, står Vestre Bærum Sa-
longskytterlag, VBS, nå helt på egne ben. Det svir litt på inntektssiden, men har satt fart i utvikling-
splanene i laget. Allerede når dette leses er man godt i gang med å bygge testbane for .22 kaliber, 
og flere andre ideer vil bli satt ut i livet etter hvert.

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

Oppgradering av 50-meteren på Jordbru er i full gang. Her 
bygges det nye hus som rommer to skiver hver. Fra venstre 
Jan Enevold Brække, Lars Bernhoft-Osa og Lars Lømo.
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Formannen i laget, Jan Enevold 
Brække, forteller at skiskyt-
terklubbene både i Asker og 
Bærum har bidratt med leie-
inntekter siden slutten av 90-tal-
let. For to år siden flyttet skiskyt-
terne i Bærum til egen bane, mens 
Asker forsvant på tampen av 
fjoråret.

– Vi fortviler ikke, men har umid-
delbart satt i gang med å finne 
tiltak som ikke barer kompenserer 
for inntektsbortfallet, men som 
også kan gi ny utvikling for klub-
ben, sier Brække.

TESTBANEN SNART KLAR

Med et investeringsbudsjett på 
rundt 40.000 kroner pluss mye 

dugnadsinnsats, vil testbanen 
kunne tas i bruk i løpet av som-
meren. Den blir helt innebygd, 
slik at den kan brukes året rundt. 
Røret det skytes gjennom utgjør 
en vesentlig del av kostnaden, 
men man fikk rørene til en god 
pris. Testbanen vil gi en del 
inntekter, og det er også håp om 
at den vil bidra til økt aktivitet 
på banen. Koronasituasjonen har 
naturligvis ført til at det lenge har 
vært store begrensninger i bruken 
av banen.

– Vi har bygget ut banen gradvis, 
og har nå 20 elektroniske skiver, 
halvparten optiske og halvparten 
med gummibånd. Målet er å skifte 
til bare optiske skiver, slik at vi 
kan ha 20 slike på Jordbru uten å 

måtte flytte skiver fra innendørs-
banen på Rykkin. Vi har plass til 
ytterligere fem skiver, men det 
tar nok litt tid før vi kommer dit, 
prisen per standplass er jo rundt 
40 000 kroner, sier Jan Enevold 
Brække. Han understreker at alle 
skyttere er velkomne til å trene på 
Jordbru mot en beskjeden avgift. 
Banen er tilgjengelig alle dager 
uten spesielle restriksjoner, etter-
som VBS disponerer den alene.

Den venstre delen av banen vil 
fortsatt være ledig selv når man 
får 25 rifleskiver på plass. Planen 
er å sette opp et mindre antall pis-
tolskiver, for det er ganske magert 
med tilbud om 50-metersbane for 
disse skytterne i distriktet.

Nå blir det testbane for .22-ammunisjon på Jordbru. Lars Lømo forteller at rørene skal 
monteres på bukker. Banen blir klar til bruk i løpet av sommeren.
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ØNSKER SEG BEDRE INNENDØRS 
BANE

VBS-huset, der man har baner 
for 10m luft og 15m miniatyr, 
har tjent laget i mange år, men 
tilfredsstiller ikke lenger da-
gens krav. Lokalene er trange og 
umoderne, og lagets satsing på 
SH-skyttere vanskeliggjøres av 
den knappe plassen. Jan Bræk-
ke forteller at VBS står for den 
største satsingen på paraskyttere 
i landet, med rundt 10 utøvere, 
hvorav 6 er veldig aktive.

– Vi har i noen år sett på mulige 
løsninger, og drømmen har vært å 
få en innendørs 50 meters hall. Vi 
har forsøkt å komme med på flere 
idrettshallprosjekter i kommunen 
uten å lykkes. For øyeblikket har 
vi to alternativer, å bygge tilbygg 
til det huset vi har, eller å få plass 
i et gymsal/idrettshallprosjekt i 
kommunen. Vi eier skytterhuset 
og tomten, og ved salg vil vi få 
frigjort midler til å bygge og utsty-
re ny bane. Blir det utbygging der 
vi er, kan vi få plass til 15-20 luft-

baner, mens vi beholder 15m i den 
gamle delen. Vi vil også kunne få 
bedre oppholdsrom og garderob-
er, forteller Jan Enevold Brække.

100 ÅR OG 100 MEDLEMMER

VBS er et gammelt lag som har 
markert seg med mange toppskyt-
tere gjennom mange år. Jan 
Enevold Brække har flere tiår i 
styre og stell i laget, som nestleder 

på 80-tallet og leder i flere år på 
90-tallet. Nå har han ledet laget 
siden 2017. Han forteller at de 
rundt 50 aktive medlemmene er 
redusert til 42 aktive etter koro-
naen. Særlig har vi mistet en del 
unge medlemmer, sier han.

– Men når laget fyller 100 år i 
2025, er målet å ha nytt innendørs 
baneanlegg, og selvsagt satser vi 
på at medlemstallet er minst 100!

Slik er skivene med kulefangere og blyoppsamling montert nå. De nye husene bygger inn skivene parvis, slik at de er godt beskyttet også mot vær 
og vind.

Jan Enevold Brække er leder i Vestre Bærum Salongskytterlag.
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 Taurus TX 22
 Handgun of the year 2019
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.

.22 LR FDE/BK 4“
FLAT DARK EARTH/ BLACK

https://www.landro.no/
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SVÆRT KREVENDE

UTTAK TIL OL I TOKYO

Olympiatoppen har tatt ut fem skyttere til OL i Tokyo. Skeetskytter Erik Watndal og rifleskytterne 
Jeanette Hegg Duestad, Jenny Stene, Jon-Hermann Hegg og Henrik Larsen skal representere Norge 
på skytebanene i OL i Tokyo. 

– Det er ingen hemmelighet at 
OL-uttaket ble svært krevende 
og vi har lagt ned et omfattende 
arbeid for å sikre et rettferdig og 
sportslig riktig uttak av skytterne. 
Vi gratulerer de OL-uttatte med 
muligheten for å prestere på den 
aller største arenaen og vet at de 
går noen hektiske og spennende 
uker i vente, sier sportssjef Tor 
Idar Aune.

TIL OL 17 ÅR ETTER

– Mitt mål siden comebacket 

i 2017 har hele tiden vært OL i 
Tokyo og jeg er rett og slett  stolt 
av at jeg har klart å komme dit. Nå 
skal jeg gjøre maksimale forbere-
delser de neste ukene for å kunne 
levere mitt beste i Japan, sier Erik 
Watndal. 41-åringen fra Moss er 
superveteranen på OL-laget og 
deltar for andre gang i de olymp-
iske leker. I 2004 ble han nummer 
åtte i OL-finalen på skeet.

– Erik har trent veldig godt de 
siste årene og har nivået inne. Han 
vet hva som trengs for å hevde seg 

internasjonalt,  men det gjør stort 
sett alle som stiller på standplass 
i OL. Detaljer blir avgjørende og 
vi skal bruke tida godt fram mot 
OL for å jobbe fram den kvaliteten 
som trengs. Jeg vil si Erik er en 
outsider til kamp om finaleplass i 
OL og ser fram til OL, sier land-
slagstrener i skeet, Ole Henrik 
Gusland.

UNG RIFLETROPP

Ingen av de norske rifleskytterne 
har deltatt tidligere i OL. Norge 
sender en ung tropp skyttere 
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til Tokyo for å kjempe i de fem 
rifleøvelsene.

– Dette er utøvere på 22 og 23 
år som fortsatt er i utvikling mot 
verdenstoppen, så vi skal ikke ha 
de største forventinger. Men hvis 
alt flyter som det skal, så kan vi 
fort kjempe om finaleplasser i 
OL. De har lagt ned et imponer-
ende arbeid i koronaperioden og 
jeg gleder meg til å følge dem til 
Tokyo, sier landslagstrener i rifle, 
Espen Berg-Knutsen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig 
for å være en del av OL troppen. 
Alle på laget har lagt ned en stor 
jobb mot denne sommeren, og jeg 
gleder meg til å kjenne på masse 
trøkk og høste mengder av ny er-
faring i Tokyo, sier Jeanette Hegg 
Duestad, som vant EM-bronse på 
50 meter helmatch i mai.

– Jeg er stolt og ydmyk, men mest 
av alt gleder jeg meg til å skyte OL, 
sier Jenny Stene, som er europare-
kordholder på 10 meter luftrifle og 
verdensrekordholder på 50 meter 
helmatch.

– Jeg er veldig glad og stolt over 
å ha blitt tatt ut til OL, men jeg 
føler også med de andre på laget 
som ikke får denne muligheten. 
Vi er et veldig godt lag og vi skulle 
gjerne hatt med flere norske 
skyttere til Tokyo. Jeg gleder meg 
uansett til å representere Norge, 
sier Jon-Hermann Hegg, som 
vant overraskende EM-gull på 50 
meter helmatch i mai.

– Jeg er veldig stolt og ydmyk for 
at jeg får denne muligheten til å 
representere landet mitt i OL. Det 
blir en spennende begivenhet, som 
jeg aldri hadde hatt mulighet til 
å oppleve uten det laget jeg er en 

del av nå, sier Henrik Larsen, som 
sikret norsk dobbeltseier i EM 
med sølvmedalje bak Jon-Her-
mann Hegg.

KREVENDE OL-UTTAK

Få internasjonale stevner de siste 
to sesongene på grunn av korona 
har gitt et tynnere grunnlag for 
vurdering av hvilke skyttere som 
skal til OL. Men vedtatte uttak-
skriterier er uansett lagt til grunn 
for uttaket. Det ble til slutt en 
krevende prosess da det skjedde 
mye de siste ukene før sportssjefs 
innstilling ble godkjent av Top-
pidrettskomiteen og sendt videre 
til Olympiatoppen.

Selve innstillingen er svært om-
fattende og vi har vektlagt at uttak 
skal være rettferdig og sportslig 
riktig i henhold til oppgitte uttak-
skriterier. Her er kort redegjørelse 
fra sportssjef Tor Idar Aune for 

ERIK WATNDAL HENRIK LARSEN

JENNY STENE JON-HERMAN HEGG JEANETTE HEGG DUESTAD

DEN NORSKE 
OL-TROPPEN I 

TOKYO:
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vurderingene i de enkelte øvelser.

SKEET MENN

Erik Watndal har vært vår beste 
skeetskytter helt siden han vant 
EM-sølv og VM-sølv i 2018. Jør-
gen Engen har vist svært god form 
i vår, var beste norske skytter med 
10.plass i EM og ga Erik god kamp 
om OL-plassen helt på tampen. 
Men vi er sikre på at Erik fort-
satt er vårt sterkeste kort og den 
norske skeetskytter med størst 
mulighet for å lykkes i OL.

RIFLE KVINNER

Litt lik situasjon som i skeet 
menn. Jeanette Hegg Duestad og 
Jenny Stene har siste to sesonger 
vært våre to antatt beste skyttere 
på både 10 og 50 meter, med 
Katrine Lund nesten helt opp på 
siden av disse to på 50 meter. 
Men Katrine leverte godt både 
på trening før og i selve konkur-
ransene på både 10 og 50 meter i 

EM og skjøt seg nesten helt til OL. 
Vår vurdering er likevel at Jean-
ette og Jenny fortsatt er våre to 
beste kvinnelige rifleskyttere med 
internasjonal kvalitet og reelle 
finalemuligheter på både 10 og 50 
meter.

RIFLE MENN

Henrik Larsen har vist internas-
jonal kvalitet på både 10 og 50 
meter, senest med finaleplasser 
og medaljer i EM. I kamp om den 
andre plassen ble først de tre an-
dre OL-aktuelle Endre Hagelund, 
Jon-Hermann Hegg og Simon 
Kolstad Claussen vurdert på 10 
meter. Ingen av disse kan bevise 
internasjonal kvalitet tilsvarende 
reell finalemulighet i OL. Målt opp 
mot kvaliteten de to sistnevnte 
har på 50 meter ble det vurdert 
at den andre plassen skulle gå til 
den utøver med best mulighet til å 
prestere på 50 meter.
Simon var i 2019 verdens beste 

skytter på 50 meter helmatch 
kvalifisering med blant annet tre 
av fire mulige finaler i World Cup. 
Jon-Hermann Hegg har vunnet 
EM-gull 2021 og EM-bronse 
2019 i de to siste internasjonale 
konkurransene Norge har deltatt i 
på denne øvelsen.

Det viktigste spørsmålet å stille 
var da om begge anses som 
skyttere med høy internasjonal 
kvalitet og som reelle finalekandi-
dater til OL. Dette var et krevende 
spørsmål å svare på. Vi har 
vurdert at begge skyttere er det, og 
ut i fra det valgt at Jon-Hermann 
skal skyte i OL fordi han har vist 
bedre evne til å mestre finaler og 
situasjoner med høyt press.

Vår vurdering blir dermed at 
Henrik Larsen og Jon-Hermann 
Hegg er de to norske mannlige 
rifleskyttere med størst mulighet 
til å lykkes i OL.

YOUR PARTNER FOR GOLD 
Verdensrekorder, olympiske 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

https://www.norma.as/
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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 75 ÅR I 2021!

Nå i 2021 er det hele 75 år siden Norges Skytterforbund offisielt ble 
konstituert, 5. juli 1946 på Grand Hotel i Oslo – kun noen få måneder etter 
at Norges Idrettsforbund ble opprettet.

Det har skjedd mye spennende i forbundet de siste 75 årene, og for å feire jubileet 
har vi laget en jubileumsfilm og skrevet en jubileumsbok som oppsummerer 
forbundets første 75 år med fokus på olympiske øvelser. I tillegg vil det til høsten 
bli utgitt en jubileumsbok som tar for seg de ikke-olympiske øvelsene i forbundet.

Jubileumsboken er blitt sendt ut i posten til alle klubber og tingdelegater, og du kan 
bestille boken i fysisk format om du ønsker. Boken kan også leses digitalt helt gratis 
på våre nettsider:

SKYTING.NO/NSF75

Vi ser frem til 75 nye år!

https://www.skyting.no/nsf75/
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TO NORSKE SKYTTERE

TIL PARALYMPICS I TOKYO

Olympiatoppen har tatt ut to norske skyttere til Paralympics i Tokyo. Heidi Sørlie-Rogne og Jørn 
Dalen skal representere Norge på skytebanen i Japan.

– Jeg er stolt og glad for å få 
muligheten til å konkurrere med 
verdens beste i Tokyo. Dette har 
vært mitt mål helt siden forrige 
Paralympics og jeg gleder meg til 
å konkurrere mot verdens beste, 
sier Heidi Sørlie-Rogne. Hun 
skal skyte øvelsene R5, 10 meter 
luftrifle liggende og R9, 50 meter 
rifle liggende i paraklassen SH-2 i 
Japan.

– Det er stort og flott å bli tatt ut 

til Paralympics og det gjør meg 
veldig stolt over den jobben jeg 
har lagt ned. Nå skal jeg gjøre 
de beste forberedelser sammen 
med Heidi for å være klar for 
lekene i Tokyo, sier Jørn Dalen. 
Han skyter i klassen SH-1 og 
skal konkurrere i øvelsene R3, 10 
meter luftrifle liggende og R6, 50 
meter rifle liggende.

Begge skytterne deltar denne uken 
i Grand Prix Novi Sad i Serbia som 

forberedelse til Tokyo. Dette er 
det første internasjonale stevnet 
for norske paraskyttere siden VM 
i Australia høsten 2019. Korona-
pandemien har satt stopper for 
øvrig internasjonal matching, men 
utøverne har fått trent godt her 
hjemme tross utfordringer med 
nedstenginger og andre koronatil-
tak det siste året.

– Heidi og Jørn har vist gode 
prestasjoner på alle vurder-
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ingsstevner gjennom hele våren 
og sommeren og vi anser disse 
to som reelle finalekandidater i 
Paralympics. Vi har lagt lista høyt 
ved uttak og velger å benytte kun 
to av fire opptjente kvoteplasser til 
rifleøvelsene i Paralympics. Dette 
er en bevisst og planlagt strategi 
for å optimalisere mulighetene for 
å kjempe om finaleplasser denne 
gang. De to skytterne vi har valgt 
å innstille til Paralympics har vist 
kvalitet over tid og vi har lagt en 
god plan for hvordan de nå skal 
forberede seg godt de neste ukene, 
sier sportssjef Tor Idar Aune.

Heidi Sørlie-Rogne deltok også 
i Paralympics i 2016 der hun ble 
nummer 19 i øvelsen R5 i Rio. For 
Jørn Dalen er dette aller første 
Paralympics, men han har tid-
ligere vært internasjonal skytter 
i de olympiske grener for Norge 
med deltakelse i både EM og VM. 
I 1990 ble han verdensmester i 
lagkonkurransen på 300 meter 
liggende sammen med Geir Magne 
Rolland og Harald Stenvaag

– Jeg er svært fornøyd med 

uttaket av Heidi og Jørn, som er 
våre to beste paraskyttere ak-
kurat nå. De har lagt ned et solid 
treningsarbeid og leverer kvalitet 
i stevner her hjemme. Vi mener 
de er gode nok for å nå finaler og 
kjempe om medaljer, men i disse 
øvelsene er det så små marginer 
og så høyt nivå på de beste at vi 
ønsker ikke å ha for store for-
ventninger. Viktigste er at de får 
forberedt seg godt og får vist hva 
de er gode for i Tokyo. Så får vi 
telle opp etterpå og se hvordan 
det går, sier landslagstrener Malin 
Westerheim. Hun skal selv følge 
lekene hjemmefra, mens assister-
ende landslagstrener Sina Busk 
reiser med utøverne østover.

Uttaket til Paralympics har vært 
krevende med et omfattende ar-
beid før avgjørelsen. I uttakskrit-
erier er det vektlagt at skyttere til 
Paralympics 2021 skal være reelle 
finalekandidater og tydeliggjort at 
Norge ikke nødvendigvis ønsker 
å benytte seg av alle opptjente 
kvoteplasser hvis ikke det ønskede 
nivået er tilstede blant tilstrekke-
lig mange utøvere. Flere utøvere 

var aktuelle, men både Olympi-
atoppen og en enstemmig Top-
pidrettskomite har godkjent inn-
stilling fra sportssjef om å sende 
kun to utøvere til Tokyo og mener 
dette er i samsvar med kriterier 
lagt både fra OLT og NSF.

Alle utøvere er målt opp mot 
resultater i oppgitte vurder-
ingsstevner og internasjonale 
konkurranser. Det beregnes en 
internasjonal kvalitet på utøverne 
for resultater levert i de ulike øvel-
ser. Dette er likt måten å beregne 
kvalitet på skyttere i alle grener til 
alle mesterskap for Skytterland-
slaget og er en god modell for å 
gjøre rettferdige og riktige uttak. I 
tillegg er vektlagt øvrige kriterier 
i dokument presentert på skyt-
ing.no før sesongen og revidert 
underveis på grunn av koronasit-
uasjonen.

• Se også pressemelding fra 
Olympiatoppen om uttaket 
her.

HEIDI SØRLIE-ROGNE JØRN DALEN

DE NORSKE 
PL-SKYTTERNE 

I TOKYO:

https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page10320.html
https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page10320.html
https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page10320.html
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DIREKTESENDT

NM-FEST I SARPSBORG

På grunn av pandemien var det lenge uvisst om årets NM-veka ble noe av, men i siste liten ble det 
gitt grønt lys - og dermed var det duket for NM-fest i Sarpsborg i slutten av juni.

 // TEKST:  Haakon Stensrud //

Konseptet NM-veka har de siste 
årene blitt en fantastisk mulighet 
til å vise mangfoldet av idretter 
i norsk idrett. NM-veka er et 
fellesarrangement hvor det kåres 
en rekke norgesmestre i mange 
idrettsgrener. NM-veka ble første 
gang arrangert i Stavangerre-
gionen i 2018, men har i årene 
siden gått på rundgang i Norge, 
og det er planlagt at NM-veka skal 
arrangeres både på sommeren og 
vinteren i årene fremover.

Under sommerens NM-veka ble 
18 norgesmesterskap i ti idretter 
gjennomført, 34 NM-vinnere ble 
kåret, én kongepokal skal delt ut, 
og 33 timer ble sendt direkte på 
NRK. NM-veka i Sarpsborg ble 
en etterlengtet idrettsfest i beste 
sendetid på NRK.

Tidligere har Norges Skytter-
forbund deltatt i arrangementet 
med kun ett NM av gangen - men 

nytt av året var at både NM i 50m 
rifle og NM i skeet ble arrang-
ert i samme tidsrom og område. 
Dermed fikk NRKs publikum 
servert spennende finaler av 
både rifle og lerdueskyting under 
NM-veka.

TO NORGESMESTERE SOM IKKE 
DRAR TIL OL I TOKYO

For rifleskytterne som deltok i 
finalen for 50m rifle helmatch på 

NRKs kameramenn og reportere ga en ekstra 
piff til stemningen under NM-finalene.
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Fredrikstad skytebane var nok det 
store medieoppbudet virkelig god 
konkurransetrening som satte litt 
ekstra spenning rundt arrange-
mentet - og en ekstra utfordring 
for flere av utøverne var å bli in-
tervjuet av NRKs reporter mellom 
stillingene.

Alle fire av de norske skytterne 
som skal til OL i sommer deltok i 
finalen, men som en maktdemon-
strasjon på hvor høyt nivået er 
blant våre beste norske rifleskyt-
tere om dagen, og hvor krevende 
OL-uttaket har vært i forkant av 
OL i Tokyo - så var det nettopp 
utøverne som ikke er tatt ut til 
OL som kapret NM-gull i både 
kvinne- og herreklassen for NM 
50m Helmatch.

I finalen for herrer ble det svært 
jevnt og spennende mellom Simon 
Kolstad-Claussen og Henrik Lars-
en, men Simon skjøt best og tok 
NM-gullet.

– Det var deilig å vinne i dag, og 
det at NRK var tilstede ga litt ek-
stra trøkk som gjorde at det føltes 
litt ut som en finale i en internas-

jonal konkurranse. Det var godt 
å kjenne at jeg kunne mestre et 
sånt trøkk i en finale, og det betyr 
litt ekstra mye å vinne her nå med 
tanke på at jeg ikke drar til OL, sa 
en lettet Simon etter endt finale, 
der han feiret med et skikkelig 
seiersbrøl.

I kvinneklassen var det Katrine 
Aanestad Lund som tok NM-gull, 
etter å ha etablert ledelse i start-
en av stående stilling og beholdt 
den helt til slutten - til tross for et 
uheldig skudd mot slutten.

– Jeg er helt skjelven, men synes 
det er skikkelig deilig å vinne. Jeg 
fikk en 8’er mot slutten, men jeg 
tenkte at jeg ville ha en god følelse 
når jeg drar herfra for nå skal jeg 
ha ferie - og det motiverte meg 
mye. Det begynte litt trått, men 
jeg fokuserte på meg selv og egen 
innsats og resultatene kom etter 
hvert og det er en flott bekreftelse 
på at jeg fremdeles er i form, sa 
Katrine etter å ha vunnet.

PARASKYTING PÅ TV

For første gang i NM-veka-sam-

menheng ble paraskyting sendt 
direkte på norsk TV. Det ble sendt 
finaler for både kvinner og menn 
og i kvinneklassen var det Therese 
Løvhaug som tok seieren.

– Det gikk overraskende bra, jeg 
startet rolig - men pulsen kom 
fort etter hvert som jeg skjønte at 
jeg var i ledelse. Men jeg klarte å 
holde fokuset og kontrollen helt 
inn og bestemte meg for å være of-
fensiv så jeg er kjempefornøyd, sa 
Therese til NRK etter endt finale.

I herreklassen ble det Ove Foss 
som kunne smykke seg med 
NM-gull etter endt finale, etter 
å ha slått ut Jørn Dalen som var 
favoritt på forhånd.

– Dette var gøy, men også tøft. 
Jeg jobbet veldig med pusten hele 
tiden for å roe meg ned, og det 
var en kamp hele tiden - men jeg 
bestemte meg for å jobbe hele 
veien inn og være aggressiv. Da 
var det moro når jeg får uttelling 
for jobben, kommenterte Ove.

Simon Kolstad-Claussen feiret med et skikkelig seiersbrøl etter å ha kapret NM-gullet i 50m rifle helmatch!
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GODT FINALERESULTAT I SKEET

I den direktesendte finalen for 
Skeet menn som ble avholdt på 
Bekkhus skytebane stod det til 
slutt mellom Jonas Filtvedt og 
Geir Heggertveit. Etter noen bom 
av Heggertveit ble det imidlertid 
klart at Filtvedt hadde ledelsen 
som han også opprettholdt hele 
veien til slutten - og vant med 57 
treff, som også hadde holdt seg 
godt i internasjonal sammenheng. 
Han kunne dermed stolt kalle seg 
for norgesmester for fjerde gang.

– Jeg er litt halvsvimmel nå, men 
dette var skikkelig moro! Jeg 
kjente det godt når vi var på de 
siste ti skuddene, men det holdt 

inn. Jeg holdt fokus på meg selv, 
og tenkte kun på å se på dua. Og 
det ga uttelling og et resultat jeg 
er fornøyd med, sa Jonas til NRK 
etter finalen.

GOD INNSATS BAK KULISSENE

Foruten finalene som ble sendt på 
TV ble det kåret norgesmestere 
i flere øvelser og klasser. For en 
oversikt over alle norgesmesterne 
som ble kåret under NM-veka, se 
link til skyting.no under.

Arrangørklubbene Fredrikstad 
MSL og Sarpsborg og omegn JFF 
la også ned utallige timer med 
innsats for at NM-veka også i år 
skulle bli en suksess, og har ikke 
minst også taklet usikkerheten 

rundt pandemien i forkant svært 
godt.

Bak kulissene deltok også frivillige 
fra Skytternes Ungdomsnettverk - 
som er sentrale i planleggingen og 
gjennomføringen av EM 2022 - og 
støttet arrangementet med god 
dekning av tekst og foto på NSFs 
mediekanaler.

• Du kan se alt Skytternes 
Ungdomsnettverk produserte, 
i tillegg til opptak av alle fina-
lene og fullstendige resultater 
fra NM-veka på skyting.no 
her.

God stemning bak kulissene under NM-veka 2021.

https://www.skyting.no/2021/06/16/nrk-direktesender-finaler-fra-nm-50m-rifle-og-nm-skeet/
https://www.skyting.no/2021/06/16/nrk-direktesender-finaler-fra-nm-50m-rifle-og-nm-skeet/
https://www.skyting.no/2021/06/16/nrk-direktesender-finaler-fra-nm-50m-rifle-og-nm-skeet/
https://www.skyting.no/2021/06/16/nrk-direktesender-finaler-fra-nm-50m-rifle-og-nm-skeet/
https://www.skyting.no/2021/06/16/nrk-direktesender-finaler-fra-nm-50m-rifle-og-nm-skeet/
https://www.skyting.no/2021/06/16/nrk-direktesender-finaler-fra-nm-50m-rifle-og-nm-skeet/
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KULEFANGERE SKÅNER MILJØET VED 

50-METERSBANEN PÅ LØVENSKIOLD

De siste årene har 50 meter-anlegget på Løvenskioldbanen gjenomgått store oppgraderinger, bl.a. 
med ombygging av standplasshuset. Etter ombyggingen rommer huset også 25 m pistolbane og 
en liten 10 m luftbane med mulighet for pistol- rifle- og viltmålskyting. Nå i vår var tiden kommet 
for å montere kulefangere på alle 24 skiver, og disse er allerede på plass.

– Dermed løser vi problemet med 
blyforurensing på denne banen, 
for kulefangerne fra Megalink er 
utstyrt med oppsamlingsbøtter for 
kulene, forteller leder av banesty-
ret, Hans Kristian Jensrud.

Ettersom kulefangerne er utstyrt 
med lyddempende materiale på 
utsiden, er det også uvant lite støy 
når prosjektilene treffer fangerne. 

Arbeidet med å få kulefangerne 
på plass begynte allerede i 2019, 
men det oppsto noen forsinkelser 
med leveransene fra firmaet som 
produserer for Megalink.

Jobben med å bygge nye stati-
ver for skivene og kulefangerne 
er gjort av Løvenskioldbanens 
vaktmester Per Tangen og hans 
medhjelpere.

– Vi er veldig fornøyd med resul-
tatet av denne oppgraderingen. 
Neste skritt er å få på plass en 
enklere løsning for oppsamling 
av tomhylser foran standplassen. 
Nå har vi et flott anlegg med 24 
skiver, og venter bare på at koro-
na-situasjonen skal bedre seg, slik 
at vi igjen kan arrangere ordinære 
stevner, sier Hans Kristian Jens-
rud.

Hans Kristian Jensrud (t.v.) og Jan Erik 
Karlsen fra banestyret for 50 m-banen feiret 
den siste oppgraderingen av banen ved å 
montere nytt sikkerhetsmerke.
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HVORDAN HAR DEN FØRSTE 
TIDEN VÆRT SOM NY DAGLIG 
LEDER HOS NSF?

Den har vært meget spennende 
og interessant, med mye nytt å 
sette seg inn i. Jeg har jo ingen 
erfaring fra skyting tidligere, 
utover Skyttermerket under 
førstegangstjenesten. Jeg har 
møtt masse hyggelige og dedik-
erte mennesker som jeg ser frem 
til å bli bedre kjent med – og ikke 
minst å treffe fysisk. Det å tiltre 
en slik stilling basert på hjemme-
kontor og Teams-møter har vært 
krevende, og frustrerende. Det 
faktum at man så langt ikke har 

INTERVJU MED PER IVERSEN
Per Iversen tiltrådte som ny generalsekretær i Norges Skytterforbund 1. februar, etter 7 år som gen-
eralsekretær i Bowlingforbundet. Per har nå vært noen måneder i stillingen og vi synes det derfor 
er hyggelig å høre litt om hans erfaringer og tanker som NSFs generalsekretær så langt.

kunnet møte medlemmer og utø-
vere i forbindelse med idrettsak-
tiviteten, har faktisk vært vanske-
lig og egentlig ganske leit for meg 
personlig. Jeg ser virkelig frem til 
at denne situasjonen forhåpen-
tligvis vil endre seg i tiden frem 
mot sommeren. En generalse-
kretær i et særforbund skal være 
ut i miljøet; både hos bredde og 
topp. Forbundstinget som ble 
avholdt forrige helg oppfattet jeg 
som positivt og motiverende. Den 
digitale avviklingen fremstod som 
vellykket, og både faglige saker og 
utdeling av priser og hederstegn 
ble, etter min mening, gjennom-
ført på en god måte. Jubileums-

filmen har fått en god mottagelse, 
og den flotte jubileumsboken 
– som jeg allerede selv har lest 
med stort utbytte – er nå på vei 
ut i posten til alle klubber. Vi 
har også fått tilbakemelding om 
at jubileumsboken gjerne skulle 
hatt mer om historien til øvelser 
som ikke er tilknyttet ISSF, og det 
satser vi på å løse innen året er 
omme.

HVILKE OMRÅDER ØNSKER DU 
SPESIELT Å FOKUSERE PÅ FRE-
MOVER?

Utover det å bli bedre kjent med 
organisasjonen, og aktiviteten, 
synes det ganske åpenbart at jeg 

NSFS NYE GENERALSEKRETÆR

Per Iversen
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bør bruke mye tid på anlegg-
smuligheter og miljøutfordringer 
fremover. Det er flere spennende 
anleggsprosjekter som må følges 
opp – blant annet i Granåsen, 
Lørenskog og i Østfold. Her vil 
NSF kunne få tilgang på flotte 
anlegg om alt går som planlagt. 
Disse mulighetene krever selvsagt 
mye arbeid, både fra administras-
jonen og Forbundsstyret. Samar-
beidet med det nyvalgte styret 
blir selvsagt viktig, og noe jeg 
ser frem til. Av største viktighet 
blir også vårt arbeid rundt mil-
jøspørsmål. Også her vil styret ha 
en viktig rolle, sammen med deler 
av administrasjonen, ikke minst 
Arild Groven som fortsetter hos 
NSF som rådgiver, noe jeg setter 
stor pris på. Den øvrige adminis-
trasjonen har jeg også fått et godt 
inntrykk av. Den består av flinke 

og dedikerte medarbeidere, og 
sammen er jeg sikker på at vi skal 
kunne bidra til videreutvikling 
på en rekke områder; til beste for 
våre klubber og medlemmer.

NOEN AMBISJONER OG MÅL-
SETNINGER SOM DU ØNSKER 
Å DELE MED MEDLEMMER OG 
KLUBBER?

Ambisjonene for Toppidretten er 
høye, og jeg deler selvsagt disse – 
veldig morsomt og inspirerende 
at NSF har flere klare medaljeka-
ndidater i det kommende OL. 
Samtidig er bredden viktig for 
meg, og jeg håper å kunne bidra 
til at stadig flere utøvere, i alle 
aldre, ønsker å skyte hos oss. 
Paraidretten ligger dessuten mitt 
hjerte nært, og jeg har en ambis-
jon om at NSF skal oppleves som 

det særforbund som arbeider best 
med Para-aktivitet, på alle nivåer. 
Her gjør vi allerede mye bra, og 
denne utviklingen skal absolutt 
fortsette; det er min klare mål-
setting. Gode arrangement er 
også avgjørende, på alle nivåer. 
I den forbindelse skal vi selvsagt 
ha en målsetning om arrangere 
et førsteklasses EM Luft 2022 i 
Vikingskipet. Det blir spennende. 
EM vil også være en fin mulighet 
til å tiltrekke oss sponsorer og 
samarbeidspartnere. På dette om-
rådet har jeg selvsagt også ambis-
joner. Vi bør absolutt kunne være 
en interessant samarbeidspartner 
for næringslivet. Her er det etter 
min mening et potensial som NSF 
så langt ikke har fått ut.

Ildsjel:  
Eli Glag.  

6-9
Offin:  
En n. 

18-21

Lan21:  
Slik år! 

28-29

Oslet:  
Ønere. 

30-32

Etal:  
De hne. 

38-39

Hiorm:  
Rolorie. 

50-52

Oå:  Ing55.  14-16

NST Nr. 1/2021

INNHOLD

Følg oss påOptiker mnof Jan Brekke tlf. 916 38 941

Norsk
SK Y TTERTIDENDE4

Vi er på veien for deg!Vi er på veien for deg!

Lag og klubber: Ta kontakt for ønsket besøk!Lag og klubber: Ta kontakt for ønsket besøk!

https://skytterbriller.no/
https://skytterbriller.no/
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OPPSUMMERING AV

NORMA UNGDOMSCUP

Norma Ungdomscup 2020–2021 er nå over, og vi ser tilbake på en periode med både opp og ned-
turer. Likevel kom vi i mål med arrangementet, og vi håper skytterne og klubbene er fornøyd med 
utfallet, til tross for situasjonen vi har befunnet oss i mer eller mindre hele perioden.

 // TEKST: Oda Løvseth //

Her er en liten oppsummeringsar-
tikkel som inneholder både tanker 
om arrangementet og ikke minst 
resultatlister og premier for årets 
cup!

KORONA PREGET GJENNOM-
FØRINGEN

Det er ingen tvil om at koronapan-
demien berørte cupen, og satte 
arrangementet litt tilbake til tider. 
Selvom regjeringen var tidlig ute 
med å komme med både inn-

stramminger og lettelser, preget 
det oss at kommunene rundt om 
kring iverksatte ulike tiltak. Til 
tider var flere kommuner under 
strengere tiltak en de nasjonale, 
og det ble behov for en god del 
tilrettelegging underveis.

Like vel har vi klart å gjen-
nomføre, og det med 8 runder. 
Selvom ikke alle rundene gikk 
etter tentativ tidsplan, har vi fått 
gjennomført nok runder til at vi 

tror de aller fleste, som ønsker, på 
det minste har fått skutt sine tre 
tellende runder.

Det er vanskelig å sørge for fulls-
tendig rettferdighet og likhet i en 
slik situasjon, og vi har hele veien 
hatt forståelse for at tiltakene 
kommunene og regjeringen har 
kommet med, har rammet klubber 
ulikt. Like vel føler vi at vi har fått 
tilpasset arrangementet og fris-
tene for de som har hatt behov 

Unge skyttere i aksjon.
Illustrasjonsfoto: Svein-Erik Tosterud.



29

GOD DELTAKELSE TIL TROSS 
FOR SITUASJONEN

Vi har hatt god deltakelse i år, og 
det er gledelig å se. Pistolskytterne 
er i år som tidligere i år, i et fler-
tall. Østlandsklubbene har også 
den siste måneden fått kjenne på 
total nedstengning, noe som har 
ført til trøbbel for arrangement-
et. Men vi har med individuelle 
tilrettelegginger underveis fått til å 
gjennomføre cupen på best mulig 
måte.

MEDALJER OG PREMIER

I år som tidligere år deles det ut 
både medaljer, premier og ut-
trekkspremier.

Pallen i hver klasse vil få tilsendt 
medalje og premie i form av luft-
kuler. Det vil bli tilsendt deltaker-
medalje til alle skyttere i U12 etter 
reglementet, og det vil trekkes ut 
vinnere av gavekort fra norma og 

to scatt basic skytesimulatorer.

Vinnere av gavekort fra Nor-
ma (verdi 1250 kr):

Rifle: Jens Olsrud Østli, Stange 
sportsskyttere
Rifle: Tina Danielsen Brynjulfsen, 
Nøtterø skl avd NSF
Pistol: Molly Børtveit Knudsen, 
Haugesund pistolklubb
Pistol: Benjamin Sørsdahl, 
Bærum pistolklubb

Vinnere av Scatt Basic: Trond-
heim sportsskyttere, Fredrikstad 
MSL

RESULTATLISTER OG INFORMAS-
JON FRA ÅRETS CUP

Resultatene ligger ute i excelarket 
på temasiden til Norma Ungdom-
scup på våre nettsider skyting.no 
her.

Dersom dere har noen inn-
vendinger eller kommentarer, 
send mail til undertegnede, 
cupansvarlig Oda Løvseth via oda.
lovseth@skyting.no!

Vi ønsker alle en flott tid, og god 
sommer.

Så ses vi igjen til neste runde av 
Norma Ungdomscup til høsten!

Pallplasseringer i de ulike klassene:

PISTOL:
U12, Bjørn Daniel Langmo (1), Jostein Hoel (2), Maiken Dahl (2)

U14, Martine Nordstrand (1), Ludvik Paulsen Wikdahl (2), Magnus Ersvik (2)

U16, Tim Leo Hembre (1), Malin Sagmyr (2), Malin Vik (3)

SMS, Magnus Ersvik (1), Malin Sagmyr (2), Martine Nordstrand (3), Ludvik Paulsen Wikdahl (3)

Junior, Mattis Hembre (1), Ann Helen Aune (2), Ludvik Hembre(3)

RIFLE:
SH2, Tobias Lyssand (1), Alma Magnor (2)

U12, Marie Fossum (1), Per Cristian W.Brastad (2), Isabella Rostad Molvik (2), Jonas Roszkowski (2)

U14, Tina Danielsen Brynjulfsen (1), Nikolai Johansen Håkedal (2), Ida Helene Monge Warberg (3)

U16, Jens Olsrud Østli (1), Synnøve Berg (2), Amanda Sofie Pettersen (3)

SMS, Tina Danielsen Brynjulfsen (1), Knut Petter Aurstad  (2), Marie Fossum (3)

Junior, Oliver G. Olsen (1), Aicha Rostad (2), Andrea Ingstabjørg Alstad (3)

https://www.skyting.no/forside-2-2/norma-ungdomscup/
https://www.skyting.no/forside-2-2/norma-ungdomscup/
https://www.skyting.no/forside-2-2/norma-ungdomscup/
mailto:oda.lovseth%40skyting.no?subject=
mailto:oda.lovseth%40skyting.no?subject=
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NY VÅPENLOV 

HAR TRÅDT I KRAFT

Den nye våpenloven trådte i kraft 1. juni 2021, samtidig med ny våpenforskrift. For skyttere i 
Norges Skytterforbund medfører det nye våpenregelverket lite dramatikk.

 // TEKST: Haakon Stensrud //
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Det nye regelverket viderefører i 
stor grad gjeldende rett. De fleste 
nye reglene i forskriften er en kon-
sekvens av tilsvarende regler i den 
nye våpenloven. Som hovedregel 
vil alle løyver som er gitt etter det 
gamle regelverket fortsatt være 
gyldige.

– Det er så og si ingen dramatikk 
for NSFs skyttere i ny våpenfor-
skrift, kommenterer spesialrådgiv-
er Arild Groven i Norges Skytter-
forbund.

KRAV FOR ERVERV AV VÅPEN TIL 
SPORTSSKYTING

Dagens krav om gjennomført 
sikkerhetskurs og medlemskap 
består. For rifle og hagle er kravet 
at søkeren skal ha gjennomført 
minst 6 organiserte treninger eller 
konkurranser, mens for erverv av 
pistol/revolver er kravet minst 10 
treninger eller konkurranser de 
siste 6 måneder.

– Det som virkelig er bra er at 
forskriften slår fast at man kan 
erverve ett våpen til hvert god-
kjent skyteprogram. Dermed 
er den tidligere ofte kritiserte 
bestemmelsen om at man kun 
kunne erverve ett våpen hvis 
våpenet kunne benyttes til flere 
program, fjernet.

§4-8 i våpenforskriften slår videre 
også fast at aktive skyttere kan 
erverve reservevåpen. Kravet her 
er at søkeren har gjennomført 
minst 10 konkurranser, hvorav 5 
er åpne stevner, eller har tatt del i 
internasjonale mesterskap.

Erverv av våpen for klubber
I et tidligere forslag til ny våpen-
forskrift var det en begrensning 
på 15 våpen per klubb. Dette er nå 
fjernet.

– Alle skytterorganisasjonene 

bemerket dette i høringen og det 
er nå hjemlet at klubbene kan 
erverve et antall våpen som står i 
rimelig forhold til antall betalende 
medlemmer og aktivitet, forklarer 
NSFs spesialrådgiver.

KRAV TIL ALDER

– Foruten at man nå kan erverve 
ett våpen til hvert program, er 
dispensasjonsmuligheten fra 
alderskravet på 21 år for erverv 
av håndvåpen, det mest positive 
sett med NSFs øyne, bemerker 
Groven.

§7-2 i våpenforskriften slår fast at 
skyttere over 18 år, som har gjen-
nomført minst 10 åpne stevner 
med den aktuelle våpentypen de 
to siste årene, kan få ervervstilla-
telse.

– Dette gjør det blant annet lettere 
for våre unge skyttere å reise med 
våpen når de deltar på stevner i 
utlandet, ved at de selv kan ta med 
våpenet, forteller Groven.

KONTROLL AV VÅPENOPPBEV-
ARING

Forskriften slår fast at en våpe-
neier skal varsles minst 48 timer 
før det gjennomføres kontroll av 
våpenoppbevaring i privat bopel.

– Denne bestemmelsen ble etter-
lyst i ny våpenlov, men er held-
igvis tatt inn i forskriften, legger 
Arild Groven til.

• Les pressemelding fra reg-
jeringen og våpenforskriften i 
sin helhet her.

Forskriften slår fast at en våpeneier skal varsles minst 48 timer før det gjennomføres 
kontroll av våpenoppbevaring i privat bopel.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-vapenregelverk-fra-1.-juni/id2848163/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-vapenregelverk-fra-1.-juni/id2848163/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-vapenregelverk-fra-1.-juni/id2848163/
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FANTASTISK OPPSTART AV

SKYTTERNES UNGDOMSNETTVERK

Lederutviklingsprogrammet «Skytternes Ungdomsnettverk» har grunnet koronapandemien fått en 
forsinket, men meget god start. Med oss i programmet har vi 17 unge ledere, som er med på plan-
leggingen og gjennomføringen av europamesterskapet i luftvåpen på Hamar 2022. 

 // TEKST: Gyda Winther //

Siste helgen i mai gjennomførte vi 
lederkurs med fokus på arrange-
ment på Lillehammer. Et kurs 
skreddersydd for prosjektet, for å 
få, gi og dele kunnskap og erfaring 
rundt ledelse av arrangement. 
Dette var også spesifikt knyttet 
opp mot Norges Skytterforbund, 
både mål og plan for EM, men 
også NSFs langtidsplan. Det var 
en lærerik helg, hvor deltak-
erne også imponerte med både 
kunnskap og engasjement. 

Frem til EM skal alle være med 
å gjennomføre arbeidsoppgaver 

tilsvarende de skal ha under EM i 
2022. Dette for å skaffe erfaringer 
med sine oppgaver, og komme 
forberedt til EM. NM-veka var 
første arrangement. 10 ledere 
fra nettverket var med – og vi lar 
oss imponere. Det var en bratt 
læringskurve om både rifle- og 
leirdueskyting, og de behersket 
sine oppgaver med glans. Med 
andre ord ligger de godt an til å bli 
forberedt til å arrangere et fantas-
tisk europamesterskap.

Fra nettverket er det tidligere 
skyttere, tidligere toppidrettsutø-

vere i andre idretter, ansatte fra 
ulike idrettslag og særforbund, 
tidligere og nåværende Sport 
Management-studenter, og 
engasjerte i idretten, med verv, 
kunnskap og engasjement. Dette 
er et nettverk fullt av verdifull 
kunnskap, som også er med på 
å utvikle arbeidet videre. Vi er 
stolte av å vise frem Skytternes 
Ungdomsnettverk, og håper alle 
får gleden av å se disse i aksjon på 
flere mesterskap utover høsten – 
og ikke minst EM i Vikingskipet, 
2022. 

Skytternes Ungdomsnettverk bidrar aktivt med 
planleggingen og gjennomføringen av EM i 
luftvåpen 2022.
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Ordet brukes ofte i sammenheng 
med skyting med finkaliber og 
luftpistol eller rifle, og det er et 
ord jeg selv har hørt altfor mange 
ganger. Bruken av ordet “homo” 
som et skjellsord er dessverre 
svært utbredt flere steder i 
samfunnet. Etnisitet og seksuell 
orientering er de vanligste grun-
nlagene for hatefulle ytringer.
 
Språk betyr noe, og slik ord-
bruk skal må ingen måte tol-
ereres i norsk idrett, heller ikke 
skytesporten.
 
Den vanlige forsvarsmekanis-
men er gjerne “jeg mente det 
ikke sånn” - men hva mente du 
da? Jeg mener det er lett å finne 
alternative ord å benytte seg av 
dersom man er negativ til skyting 
med finkaliber (jeg vil gjerne leg-
ge til at som trener mener jeg at 
skyting med finkaliber og spesielt 
luft er noe av den beste skytet-

SPRÅKBRUK I SKYTESPORTEN
I forbindelse med Pride-måned som var i juni trenger vi å ta et oppgjør med en ukultur som har 
med språkbruk i deler av skytesporten å gjøre - bruken av ordet «homoskyting».
// AV HELENE RØNNINGEN, IDRETTSKONSULENT I NORGES SKYTTERFORBUND//

ekniske treningen du får).
 Å bruke en del av folks identitet 
som skjellsord og samtidig kate-
gorisere homofile som feminine 
og andre egenskaper som ikke 
blir verdsatt av fellesskapet er 
ikke greit. Forskning viser at slik 
ordbruk kan være skadelig, og 
dessuten er den stigmatiserende 
på lesbiske og homofile.
 
Hva skal man gjøre dersom man 
som trener eller leder hører ord 
som homo, homse, lesbe, soper 
eller liknende?

Da skal man reagere med en 
gang, slik at de som har fått med 
seg ordbruken også får med seg 
treneren eller lederens reaks-
jon. Du kan for eksempel spørre 
vedkommende som sa det om 
hva han eller hun mente med det. 
Vær tydelig at skjellsord ikke er 
akseptert i klubbsammenheng.
 

Jeg håper at du som medlem tør å 
si ifra at dette ikke er greit. At du 
som trener tar tydelig avstand fra 
homohets, og gjerne tar opp tema 
med utøverne dine. At dere som 
klubb viser at dere har nulltoler-
anse for hets.

Hilsen en som elsker å skyte både 
luft, fint og grovt!

Temasider og informasjons-
materiale på nett om nulltol-
eranse for diskriminering og 
trakassering i idretten:

• #STOPP-kampanjen fra 
Norges Idrettsforbund (her 
kan du laste ned gratis digi-
talt materiell)

• Hvordan kan idrettslag 
motvirke homohets? Norges 
Idrettsforbund

KRONIKK

Det er en ukultur at skyting med luftvåpen eller finkaliber av noen kalles “homoskyting”.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/hvordan-kan-idrettslag-motvirke-homohets/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/hvordan-kan-idrettslag-motvirke-homohets/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/hvordan-kan-idrettslag-motvirke-homohets/
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SKYTTERLINKEN SKAL FLYTTE 

OG UTVIDER VIRKSOMHETEN

De to «skytterbutikkene» i Ullensaker, Skytterlinken og Norhunt arrangerte felles messe med 
visning av sitt store utvalg i våpen og skytterutstyr på Sørum skytebane i begynnelsen av juni. Det 
var også mulig å prøveskyte med blant annet langholdsvåpen på opptil 600 meters avstand.

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

Lasse Johansen er børsemaker og driver firmaet Norhunt, 
som fra september blir en del av Skytterlinken.
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De to firmaene har lenge hatt 
et nært samarbeide, som vil bli 
enda nærmere når de i september 
flytter noen få kilometer til nye 
lokaler på Kløfta. Da vil Norhunt 
overtas av Skytterlinken, og 
virksomheten integreres under 
Skytterlinken-navnet. 

Begge firmaene holder i dag til 
med et par kilometers avstand, 
ikke langt fra Kisen MSLs innean-
legg Alfhallen.

Skytterlinken har i mange år byg-
get seg opp som en stor leverandør 
av utstyr til NSF- og DFS-skyt-
tere. Blant annet er de agent 
for Capapie-skytterdresser som 
riflelandslaget i NSF bruker, og de 

tilbyr et bredt utvalg av ammunis-
jon og utstyr til miniatyrrifler.
Norhunt er som navnet tilsier 
mest orientert mot jakt på uts-
tyrsfronten, men de tilbyr børse-
makertjenester for alle kategorier 
våpen.

Innehaver av firmaet, Lasse 
Johansen er selv utdannet børse-
maker. Han forteller at de har to 
fulltids børsemakere og en lærling, 
så kapasiteten på verkstedet er 
bra. Når Norhunt integreres i 
Skytterlinken, vil den nye virk-
somheten få 10 ansatte, hvorav 
hele tre er fulltids børsemakere.  

Kurt Bekkevold i Skytterlinken 
forteller at hans firma satser på 

et bredt tilbud av utstyr og am-
munisjon til NSF-skyttere. Våpe-
nutvalget består nå i hovedsak 
av langholds- og benchrestrifler, 
alle typer jaktvåpen samt deler og 
service på Sauer skytterlagsvåpen. 
Men nå arbeider han med en plan 
for å utvide våpenutvalget med 
matchrifler for NSF-øvelsene.

– Beliggenheten i umiddelbar 
nærhet til Alfhallen gjør dette til 
et naturlig satsingsområde for oss, 
sier Bekkevold.

Håkon Thorvaldsen Boine (t.v.) og Kurt Bekkevold i Skytterlinken tilbød skyting med 
langholdsvåpen på vårmessen i juni.
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Hagla som vi skal se på, er en 
ATA Arms SP Sporter. Ei konkur-
ransehagle i et særdeles behagelig 
prisområde. Ordinærpris i skriv-
ende stund er kr. 10 990,-. Men 
så var det dette med introduks-
jonsprisen da, og for kr. 9 990,- 
kan man erverve seg denne flotte 
konkurransemaskinen.

ATA Arms SP Sporter har uttag-
bar avtrekksmekanisme. Dette er 
en detalj du vanligvis finner på 
hagler i langt høyere prisklasser, 
som for eksempel rundt kr. 50 
000 pluss. Skulle man ha noe 
å klage på, så måtte det være at 

ATA ARMS SP SPORTER
Tyrkiske ATA Arms produserer det meste av skytevåpen, rifler så vel som hagler og skal vi tro 
omtalene, er kvaliteten slik vi liker at den skal være, meget god.

// AV HANS OLAV BJELVIN //

hagla ikke har valgbar avtrekker. 
Her går underste løpet først, 
men hva for rolle spiller vel det, 
så lenge børsa har utskiftbare 
choker. Ut over dette har ATA 
Arms SP Sporter det meste. Når 
man snakker treverk til våpen, 
er det som regel tyrkisk valnøtt 
som gjelder. For moro skyld kan 
man jo hevde at for tyrkerne er 
det ikke så farlig, de kan jo bare 
gå ut i bakgården å hente stok-
kemnene. Jeg kan huske når tyrk-
erne kom på banen med rimelige 
haglevåpen med flott struktur 
på treverket. Dette gjorde noe 
med andre våpenprodusenter. Ta 

Browning og Beretta for eksem-
pel. Fra å produsere børser i det 
litt lavere prissegmentet, med 
stokkemner like spennende som 
et blankt A4-ark, har de måtte ta 
seg selv i nakken og tilby treverk 
med struktur i de også. 

Så til førsteinntrykket av ATA 
Arms SP Sporter. Vel ute av 
gråpapir og pappeske, åpenbarer 
det seg en fantastisk flott våpen-
bag. Det er det første jeg tenker, 
for noen våpenkoffert er det ikke, 
men en flott semsket skinn-aktig 
bag for å oppbevare hagla i. Vel 
ute av våpenbag og sorte beskyt-

KVALITETSHAGLE TIL EN HYGGELIG PRIS

ATA Arms SP Sporter. Likheten med Beretta er slående.
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telsesstrømper åpenbarer det 
seg en flott sportinghagle med en 
låsekasse som til forveksling er 
kliss lik en Beretta. Låsekassen er 
speilblank uten noen som helst 
gravyr, med unntak av ATA Arms 
i nedre kant av låsekassen på 
begge sider. Så vidt vites, finnes 
det en sort versjon også, og jeg 
tror jeg kanskje ville foretrukket 
den. Særlig når den sorte versjo-
nen annonseres å ha løpsvelger 
og justerbar avtrekker mellom 1,2 
og 1,6 kg.

Løpene er matt sorte og bidrar 
således ikke til irriterende solrefl-
eksjon i kampens hete på leir-
duebanen. Avtrekkene er jevne 
og gode. Tilpasningen mellom 
treverk og metall er upåklagelig 
og hele våpenet oser kvalitet lang 
vei.

Ikke bare oser våpenet kvalitet, 
men jeg hadde ikke hevet et 
eneste øyenbryn om noen hadde 
fortalt meg at denne kreasjonen 
kostet det dobbelte. 

ATA Arms SP Sporter leveres 
i kaliber 12 og kommer med 3 
tommers kammer. Løpslengden 
er enten 71 cm eller 76 cm. I 
dette tilfellet er løpslengden 
76 cm. Hagla leveres med 5 

utskiftbare choker fra sylinder til 
full trangboring, og låsekassen er 
i stål.

Et flott nybegynnervåpen var det 
noen som kvitrer. Er det fordi du 
kan begynne med denne, spare 
i 10 år, for å få råd til å kjøpe ei 
børse som er 10 ganger så dyr og 
har valgbar avtrekker som eneste 
fordel? I mine øyne er dette børsa 
du trenger. Her har du gode 
avtrekk, pent treverk, matsvarte 
løp, uttagbar avtrekksmekanisme, 
ejektorer, justerbar kolbekam i 
side og høyde og et bratt og godt 
pistolgrep med pen lasergravert 
nettskjæring. Avtrekkeren er 
også justerbar i lengderetnin-
gen. På skytebanen er ATA Arms 

SP Sporter et hyggelig bekjent-
skap. Alt fungerer som det skal. 
Balansen er etter mitt syn up-
åklagelig. Børsa oppleves tilgiv-
ende og er lett å skyte godt med.

Imidlertid liker jeg ikke bakkappa 
som er av den sedvanlige gummi-
aktige sorten og som henger seg 
fast i skytevesten. Enten må du til 
med elektrikertape som er stygt, 
eller så må du eller en børsemak-
er/snekker lage ei ny bakkappe 
i tre, som er enkelt. Problemet 
løst. Så avslutningsvis er det kun 
to ting jeg har å sette fingeren på 
når det gjelder denne hagla. Ikke 
valgbar avtrekker og bakkappe i 
gummi. 

Begge delene regner jeg som rela-
tivt uvesentlige. Imidlertid finnes 
det, ifølge Jaktia som importerer 
ATA Arms, en Black Sporter som 
skal ha både løpsvelger og juster-
bar avtrekker. Det vil si alt det jeg 
savner på testversjonen.

En annen vesentlig ting er, at det 
er dama eller mannen bak våpen-
et som treffer, så da er det ikke 
noe å lure på. Løp og kjøp.

ATA Arms SP Sporter kommer med fem uttagbare choker. To sitter i hvert sitt løp, de 
andre i denne lille plastesken hvor også chokenøkkel, nøkkel og plastshims til den 

justerbare kolbekappen ligger. 

Her sees avtrekkeren. Knappen øverst på avtrekkerskoen er den du trykker inn hvis du vil 
justere avtrekkerskoen i lengderetningen. Bak skruven til avtrekkerbøylen sees knappen som du 
presser bakover for å frigjøre avtrekkermekanismen.
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Etter så og si null aktivitet siden 
mars 2020 kom jo selvsagt åpnin-
gen av stevneaktiviteten som et 
lite sjokk (et positivt sådan men 
fortsatt ga det noen sjokkbølger). 
Vi levde i håp og tro på at dette 
skulle skje men var vi skikkelig 
forberedt? For min del, et run-
gende “nei!”. 

Så her er vi da. Det lekes med det 
glade budskap over alt på sosiale 
media og selvsagt er vi superglade 
men: 

Jeg må ærlig innrømme at jeg 
kjente på en følelse i magen med 

GJENÅPNING OG EKSTRA “KORONAKILO”
Hurra, endelig kan vi «gamle» over 20 få lov til å krysse kommunegrenser, skyte konkurranser og 
fortelle røverhistorier med kun en meters avstand! Og som vi gleder oss, til tross for en ubetydelig 
liten bismak… Er jeg forberedt nok?

// AV SILLE DYPVEIT, VARAREPRESENTANT I FORBUNDSSTYRET TIL NORGES SKYTTERFORBUND //

en gang nyheten slapp ut som sa 
at jeg burde trent mer. Jeg burde 
ha satt tørrtreningen ut i praksis 
mer enn de to forsøkene der det 
eneste jeg fikk ut av det var å kon-
statere hvor gørrkjedelig det var. 

I tillegg så er ikke det å tørrtrene 
foran TV’n noe for meg da sik-
teøyet hele tiden gled mot Netf-
lix-serien som reddet meg fra å 
bli “korona-gal” i perioder. Av en 
eller annen pussig grunn så stop-
per tiden helt når man tørrtrener 
også - forstå det den som kan!

Men nå skal det skytes stevner og 

jeg får som fortjent når jeg ikke 
har vært flink nok til å forberede 
meg på dette. Jeg børster støvet 
av rifla i det jeg tar den ut av 
våpenskapet og lurer noen se-
kunder på om stokken alltid har 
hatt den lyse trefargen? Var den 
ikke mørkere? Hadde jeg virkelig 
et svart miragebånd? Kjøpte ikke 
jeg det i lilla for å gjøre rifla litt 
mer feminin? Har rifla alltid vært 
så sinnsyk tung? Er dette i hele 
tatt min rifle?

Men joda, jeg erindret plutselig 
at både miragebånd og hevarm-
skule i feminine farger ble kastet 

KÅSERI

Sille Dypveit



39

til alle kanter rett før KM,etter å 
ha innsett at fine farger ikke er 
ensbetydende med funksjonalitet 
dessverre.

Her må utstyret prøves tenkte 
jeg og var litt stolt over at dette 
faktisk kunne kalles en form for 
forberedelse. Rifla ligger framme, 
jeg har sett at jeg ikke har ett 
eneste skudd med ammunisjon 
og jeg er litt usikker på hvor ma-
gasinene til denne er. Dog noen 
ideer har jeg jo (les: Pakket bort 
sammen med alt annet jeg ikke 
har brukt under koronapande-
mien).

Og så kommer den store prøven: 
Dressen. Skytedressen som ble 
målt og sydd før pandemien slo 
til. Men her har man jo ingenting 
å frykte tenkte jeg i det jeg holder 
den lille dukke buksa opp foran 
meg. Men hva i alle dager? Hadde 
jeg fått sydd ei bukse for kun ett 
lår? Og midja? Den ser jo ut som 
hadde blitt trang om den skulle 
rundt halsen? Jeg må innrømme 
at jeg så for meg slankekurs, 
fettsuging og noe innpaknings-
greier i det jeg begynte den lange 
prosessen med å få på den alt 
for varme, stive og uhåndter-
lige buksen. Det tok nøyaktig 10 
sekunder før jeg hadde svettbart, 
lett krampe i bakside lår og lurte 
på hvordan jeg skulle få stap-
pet flesket mens jeg dro igjen 
glidelåsene. Mangler en hånd til 
for dette, dere. Men jeg skal ha 
det, jeg gir ikke opp så lett. Denne 
dressen passet før, den skal passe 
nå. Basta! 

Mens jeg hoppet og dro buksen 
så langt oppi rompa som overho-
det mulig med svetten rennende 
så kunne jeg se for meg alle de 
tingene jeg hadde unnet meg 
fordi det var pandemi og alt var 
kjedelig. Nå fikk jeg straffen. Jeg 

dro i glidelåser med all min makt 
mens jeg beundret skredderver-
ket som nå var presset til det yt-
terste. Buksa var herved på. Den 
ringen som kroppen min lagde på 
toppen av buksa var nok organer 
som ikke fikk plass noen andre 
steder og jeg håpet i mitt stille 
sinn at de skulle forstå oppgavene 
sine selv om de var på andre 
steder enn det som var anatomisk 
tiltenkt.

Så over til jakka, som til min 
store skrekk fortsatt ligger på 
gulvet. Om livet mitt hadde stått 
på spill vil ikke jeg klare å få 
tak i den jakka uten og utføre et 
ukontrollert mageplask som vil 
få ringvirkninger som gjør at jeg 
sikkert aldri mer hadde kunnet 
skyte. Men denne dama har vært 
ute en vinternatt før (har tross alt 
skutt felt) så jeg bruker baksiden 

av langkosten til å skyve jakka 
bortover gulvet, opp veggen og 
får endelig tak i den. Etter å ha 
satt begge skuldrene mine ut av 
ledd så er jakka på, men tydelig 
har noen flyttet på knappene 
siden sist. Det tok noen negler 
og fingertupper men jakka gikk 
endelig igjen. Så lenge jeg ikke 
puster, spiser eller drikker går jo 
dette kjempefint! 

Så her står jeg, klar som ett egg 
(ser ut som ett også) i en noe for 
trang skytterdress og ei rifle som 
jeg må bli kjent med på nytt. Men 
kjære nye og gamle skytterven-
ner, nå er vi i gang med idretten 
vi har savnet så sårt! 

Jeg gleder meg stort til å dele 
kruttlukt og skytterglede 
med dere framover! 

Skytterdressen passet fortsatt!
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ELVERUM OPEN 2021 SKAL BLI

FEST, MEST OG BEST

Elverum Open 2021 skal bli en fest hvor det handler om å skyte mest og best, samtidig med at vi 
lager skytterfest. Vi har også en ambisjon om å bli det stevnet med flest deltagere.

 // TEKST: Bjørn Myrset //

Sesongavslutningen 9-12 septem-
ber på og rundt Terningmoen, 
favner nå både rifle NM 300m for 
Ungdom, Junior og Senior. Norg-
escup for veteraner på ligg 50m på 
2 forskjellige baner. Åpent stevne 
pistol i mange øvelser, og et tilpas-
set viltmålarrangement på Gris.

Og, kanskje er et jubileumsar-
rangement i lerdue inkludert på 
årets arrangement. Den danske 

landslagstreneren Tore Brovold 
jobber med saken og prøver å få 
utsatt fuglejakta som starter den 
10.

– Vår ambisjon har alltid vært å 
prøve å lage skytterfester når vi 
arrangerer. Vi har alle forutsetnin-
ger for det i området Terningmoen 
Elverum. Vi må ha fokus på å få 
lage gode tilbud både for bredden 
og for eliten, og vi ønsker å det til 

for alle, i alle skytterforbundets 
grener.

– Vi har som mål på sikt, at alle 
grener skal involveres. Vi har noen 
av landets fineste baner både inne 
og ute for rifle og pistol, og ler-
duebanene både på Rena og Løten 
holder internasjonale mål. Løten 
har også en flott bane på 50m for 
øvelsen Gris i viltmål.



41

Sågar har Tore Brovold og Øst-
landske sportskyttere 20 -årsju-
bileum på Skeetbanen sin inne på 
Terningmoen 11. september. Det 
jobbes med saken for å invitere til 
jubileumsfest også der.

– Her er det bare å samle alle 
arrangør krefter og spa på køl.. 
dette skal bli moro, sier Jon Moe 
som er dommer og som har deltatt 
i en årrekke i klubbens mange 
avholdte NM arrangementet på 
Terningmoen siden årtusenskiftet.

Militærlandslaget har samling på 
Terningmoen uken før NM, og 
vil med sine rifle og pistolskyt-
tere ta del i Elverum Open som 
en del av sin interne ranking for 
2021. Det sikrer kvalitet på alle 
rifleøvelser på 10, 15 ,50 og 300m, 
da både Jeanette Hegg Duestad, 
Jenny Stene og Katrine Lund er 
på det laget. Ole M. Bakken, Kim 
A. Lund, Hans Wear og Simon K. 

Claussen er på herresiden. Pis-
tol-lagene er også komplett under 
dette stevnet.

– Pga. koronaomstendighetene 
har planleggingen av årets ste-
vne ligget litt i dvale, men etter 
gjenåpningen og med den an-
tatte vaksinesituasjonen på dette 
tidspunkt, og ikke minst erkjen-
nelsen av at skytterne til enhver 
tid denne helgen er spredd på så 
mange baner tar vi sjansen på å 
avvikle dette slik vi har planlag. 
Skytterne trenger et stort stevne 
nå og vi er klare for det, sier Jon 
Moe.

Til neste år satser vi også på å få 
med hele erduegrenen, slik at vi 
kan ha noen felles knagger å drive 
dette på. Vi snakker om stands 
inne på Terningmoen, kanskje 
med noe symposium for skyttere, 
trenere, våpen og ammo lever-
andører og da utstyrleverandører, 

må jo ha sin plass.

Arrangøren arbeider nå med å få 
på plass en kontrakt med avisen 
Østlendingen om å dekke noen 
av de finalene som er planlagt. 
Streaming av finaler er et godt 
tiltak.

Jon Moe i arrangørstaben i Elver-
um tar sikte på å lage skytterfest 
i Elverum medio september i 
samarbeid med våre naboklubber. 
Velkommen skal dere være, alle 
som en.

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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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. 

30, 20 og 10 år siden - hva skjedde?

FOR 30 ÅR SIDEN, 1991: Kongepokaler dette året ble vunnet av Grethe Martinsen 
Ham Kam, og Gunnar Schjelderup, Gardermoen pk. Øystein Nordås holdt en av de 
viktigste og beste taler på et skytterting, da han utfordret tinget ved å introdusere et 
behov for reorganisering, nytenkning og omstilling. Dette midt oppe i administrative 
og sportslige fremganger. 

Lindy Hansen har tatt flere kongepokaler. 
Foto: Arkivfoto.
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«80-årene lærte oss å være kost-
nadsbevisste. 90 årene kommer 
til å kreve mer» sier han innled-
ningsvis. Hans visjon om å skape 
langt større aktivitet landet over, 
og samtidig etablere Norge som 
skytternasjon i verdenstoppen, 
skapte gode, men tøffe debatter og 
flere gode langtidsplaner.

Resultatene fra skytterne det året 
var slik: Lindy Hansen og Harald 
Stenvaag fikk kongepokalene, men 
Norge var på alles lepper allerede 
fra dag 1 under VM på hjemme-
bane i 1991. Bare 3 år etter EM i 
1988 på 10m, arrangerte Norge 
og Stavanger skytterkrets det aller 
siste selvstående VM på 10m på 
en strøken måte. Harald Stenvaag, 
Nils Petter Håkedal og Geir Magne 
Rolland som hadde tatt EM gull 
tidligere på våren, sørget igjen 
for at Norge tok Laggull på dag 1 i 
luftøvelsen.  Harald vant dessuten 
Gull individuelt, mens Nils Petter 
tok bronsen. Dette i en verdens 
idrett, kun Sovjetunionen var 
rangert foran Norge som nasjon 
etter VM mesterskapet. Men det 
ble tatt grep.

Norge var på flere måter i 1. divis-
jon som skytternasjon, slik Nordås 
uttrykker det, i alle fall arrange-
mentsmessig. Sågar var vi skikke-
lig på gang også administrativt og 
sportslig. Tre av forbundets ledere 
ble utdannet av OLT som ledere 
til OL. 

Foruten VM-medaljørene og Tor 
Heiestad sin kvoteplass i viltmål, 
fremhevet presidenten også at 
Hanne Vataker sin rifle bronse i 
EM, Harald Jensens gode skyting-
er i lerdue, Lindy Hansens frem-
ganger på rifle og Stein Fiskebeck 
flotte fremganger på fripistol 
(560p), I 1991 klarte Norge 4 

kvoteplasser for rifle herrer, 1 
for rifle kvinner og 1 for viltmål. 
Sammen med OLT ble etablert en 
satsingsgruppe fra alle grener mot 
OL 1996. 

FOR 20 ÅR SIDEN 2001

Kongepokaler til Leif Steinar Rol-
land og Lindy Hansen etter NM 
gull på 10m luftrifle. 

Nye begreper kommet inn i år-
boken: Opplæringskomite og inte-
grering. Tinget i 2000 fastsatte at 
NSF skulle ta seg av skyttere med 
fysisk funksjonshemming, som det 
het den gangen. Tove Jacobsen 
var mangeårig leder for integre-
ringsutvalget som jobbet iherdig 
med å få de nye skytterne integrert 
inn i de forskjellige grenene. 

Også Deaf Olympics 2001 Roma 
ble NSF sitt ansvar, 14 aktive var 
med hvorav 4 av disse var skyt-
tere. På rifle Erik Andresen (Oslo) 
Jørgen Holden (Fagernes) og 
Bjørn Jerstad (Stavanger), samt 
pistolskytteren Geir Åge Sinnes 
(Stavanger). Alle havnet topp 10 i 
sine øvelser, med Jørgen Holden 
som beste norske med en 4. plass i 
60 skudd ligg.

OLT har lenge jobbet med rifle og 
lerdueskytterne sier rapportene. 
I 2001 kommer også pistol og 
viltmål med i OLT sitt satsings- 
og kompetanse program. Harald 
var fortsatt kvass på liggøvelsen 
og vant et WC stevne i Atlanta, 
mens Leif Steinar Rolland havnet 
i sengen i 2 dager før WC i Sør 
Korea, reise seg som Bjørn Dæhli, 
uten sammenligning for øvrig, var 
dønn rolig og satte verdens rekord 
i luftrifle etter finale med hele 1,7 
poeng. 702, 4 etter 599 i innled-
ningen. 

Men i mesterskapene mislyktes 
nasjonen Norge dette året. Fra å 
være verdensledende 10m-nasjon 
i 1991, var vi nå plutselig ikke i 
stand til å stille mer enn 2 sen-
iorskyttere i EM. En herre og en 
kvinne var kvalifisert. Hva gikk 
galt, landslagstreneren beklager 
i årboken at han ikke tok ut et 
lag. Det kunne han gjort etter litt 
opptur før mesterskapet, men 
nivået var generelt blitt lavt. 
Årsaken ligger nok i årene foran. 
Kristoffer Sannvoll fra Flisa 
begynte imidlertid å vise tenner. 
Han var 17 år og uredd og klinket 
til med 10,7 på siste skuddet og 
sikret Norge bronse nasjonens 
eneste medalje i EM. Rolland fikk 
en dårlig finale til han å være og 
havnet som nr 5. Unntatt Rolland 
og Sannvoll var nå Norges skyttere 
alt fra fra 5-10-20 poeng bak final-
ekravene, og det i et 10m EM. 

I EM senere på året på 
25/50/300m samt lerdue, klarte 
såvidt Thore Larsen å kapre en 
bronse på 300m std gevær. Pål 
Hembre klarte det samme på 
grovpistol og Harald Jensen nok 
en bronse i skeet. Nei, det var 
smalhans på den tiden. 

Etter Harald Stenvaag sin fra-
treden som matchskytter var 
Norge godt stykke unna toppen 
nå , til og med i Europa. Så kom 
militærlandslaget på banen og 
Jan Erik Karlsen fikk med seg 
forsvarsledelsen på en satsing på 
rifle og pistol skyting som propa-
gandaøvelser for det norske fors-
varet. Da startet et nytt kapittel 
med Vidar Lindstad Fossmo ved 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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roret.  Så kom skyttergymnasene 
med Øyvind Sirevåg i spissen, og 
etter det har det vært et eventyr, 
som forhåpentligvis aldri tar slutt. 

FOR 10 ÅR SIDEN 2011

Marianne Berger Oslo Ø msl, og 
Odd A Brekne Østre Romerike 
msl, hentet kongepokalene. 

I 2011 hadde NSF fått ryddet på 
plass økonomien, hvor egenandel-
en var kommet opp i 5,4 millioner 
kroner. Målet om å få Løvenskiold 
opp på status som nasjonalanlegg 
var fortsatt ambisjonen i styret, 
mens de parallelt måtte håndtere 
en krevende våpenlov, utallige 
forslag fra pistolseksjonen og 

opprydding etter masse støy innad 
i rifleseksjonen. 

Sportslig var det mange på gang, 
men for få som lyktes når det 
gjelder som mest. Tore Brovold 
hadde tidenes sesong med haglen. 
Hele syv ganger var han i finalene 
dvs alle WC EM og VM. Best gikk 
det i VM med sølv, det samme i 
WC finalen, men for nasjonen var 
EM Gull på lag med lagkompisene 
Ole Undseth og Tom Jensen også 
svært gledelig. 

Ole Kristian Bryhn stod for den 
beste individuelle prestasjonen i 
2011, da han tok Gull i WC-finalen 
på helmatch. Junioren Malin Wes-
terheim var ofte nærme toppen 

dette året, 4. plass i EM for junior 
var det beste res på kvinnesiden 
dette året. 

Paraskytteren Bjørn Morten 
Hagen klarte kvoteplass da han 
vant sølv i sportspistol i WC i Aus-
tralia. Ytterligere tre paraskyttere 
hadde tatt kvoteplass til Paralym-
pics i London i 2012 herunder 
Monica Lillehagen som hentet sølv 
i WC-stevnet i Polen og bronse i 
Alicante.  

Vi registrerer at forbundets 
medlemstall har vært i overkant 
av 30 000 de siste 30 årene. 
Dette henger nok sammen med 
kravet om medlemskap ifm. 
våpensøknader. 

Så til en trist sorti. Hell Open ar-
rangeres for siste gang, bl.a. fordi 
at de beste rifleskytterne bevisst 
valgt bort denne konkurransen. 
Et nytt fenomenal flott skyteste-
vne er saga blott. Rogaland Open 
ga internasjonal suksess på alle 
måter. Hell Open var for mange 
nye skyttere det største stevnet i 
Norge med tre gjennomføringer 
og tøffe finaler. Sånt er trist for 
alle som jobber med rekruttering 
av skyttere, trenere ledere og ikke 
minst dommere. 

Ole Kristian Bryhn stod for den beste individuelle prestasjonen i 2011, da han tok gull i WC-fina-
len på helmatch. Foto: Arkivfoto.
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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!

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/
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I feltpistolreglementet til Norges 
Skytterforbund er det tillat med 
våpen inntil caliber 505/1000 
tomme i Magnum 2. Jeg ervervet 
min Smith&Wesson revolver 
caliber .500 Magnum den 8. august 
2005 ifølge våpenkortet. Den har 
jeg da brukt i alle år i Magnum 2 
stevner.

Den 4. mars 2008 innførte 
Politidirektoratet (POD) forbud 
mot pistol og revolver i caliber 
over .455. Bestemmelsen fikk ikke 
tilbakevirkende kraft, slik at de 
rundt 100 skytterne som hadde 

1. juni 2021 trådte den nye våpenloven i kraft. Nytt er at det igjen er 
mulig å erverve pistol og revolver i caliber over 455/1000 tommer. 
// AV WILLY KLETTE //

ervervet slike våpen kunne beholde 
disse. Alle ervervstillatelser utstedt 
av politiet før den 4. mai gjaldt 
således også et år.

I mange år har det vært arbeidet 
iherdig på mange fronter 
med å oppheve den pussige 
caliberbegrensningen på .455. 
Da Norges Skytterforbund i 
sin tid laget pistolreglementet 
var det naturlig å ha en slik 
caliberbegrensning. Grunnen var 
så prosaisk at største caliber den 
gang var .455 Webley.

WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  

I DENNE SPALTEN DELER HAN 
AV SIN KUNNSKAP OG 

ERFARINGER. 

Norsk Våpeneierforbund med 
formann Are Fosjord i spissen har 
gjort en formidabel innsats og lagt 
ned mange timeverk på å få fjernet 
caliber begrensningen. Jeg har 
også bidratt.

I forbindelse med Høringsuttalelse 
til Norges offentlige utredninger 
2011: 19: Ny våpenlov så  
sendte jeg brev til Justis- og 
beredskapsdepartementet den 4. 

LADEHJØRNET 

Den 4. mars 2008 innførte Politidirektoratet (POD) forbud mot pistol og revolver i caliber over .455, men i den nye våpenloven som gjelder fra juni 
2021 er det igjen mulig å erverve pistol og revolver i dette caliberet. Her et arkivfoto fra Aftenposten i 2008, der Rino Olsen ved Winge Våpen i Moss  
viste frem Smith&Wesson-revolvere i forbindelse med forbudet. Den til venstre er en 500 magnum som nå igjen er lov å erverve for skyttere.
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