
Nr. 3  – 2021 39. årgang

Medlemsblad for  
Norges Skytterforbund

Løvenskioldbanen
Neste steg

Side 26

Bjørn Egil Hansen
Levendegjør ”livslang skyteglede”

Side 18

OL i Tokyo
Reisebrev fra lekene

Side 12

Paralympics i Tokyo
Sensasjonelt høyt nivå

Side 16

Felles stor-NM i 2022
NM for alle NSFs baneøvelser

Side 22



2

HØST
– OG NORGE ER GJENÅPNET

Haakon Stensrud

Webredaktør, Haakon.Stensrud@skyting.no 

Nr. 3 2021, 39. årgang 

// REDAKTØR //
Haakon Stensrud

Mobil: 47 38 65 78 
E-post: Haakon.Stensrud@skyting.no  

// NORGES SKYTTERFORBUND //
Postadresse 

Norges Skytterforbund, Postboks 5000, 
0840 OSLO 

Besøksadresse 
Sognsveien 73, Oslo 

E-post: nsf@skyting.no  
Hjemmeside: www.skyting.no  

// FASTE BIDRAGSYTERE // 
Bjørn Myrset 

Hans Olav Bjelvin
Svein-Erik Tosterud

Willy Klette

// ANNONSEANSVARLIG // 
Norsk Militærteknisk Forlag 

Prinsens gate 22
0157 Oslo 

v/Bjørn Domaas Josefsen
Tlf: 22 41 60 77/mob.: 901 83 211 

E-post: b.josefsen@mil-tek.no 
Alternativt Knut Berg:

Tlf: 22 41 60 41/mob.: 480 43 905 
Fax: 22 41 60 11

Ved ønske om hel eller delvis gjengivelse av 
tekst, illustrasjoner og bilder, henvend deg 
til Skytternytts redaksjon. Videre trykk kan 

kun skje med tillatelse. 

Stoff og forslag til saker sendes via e-post til 
haakon.stensrud@skyting.no.

// DESIGN //
FRAKK design 

ISSN 2535-7093

Høststemningen har nå virkelig satt seg over hele landet, og selv 
om vi går mot en kald og mørk årstid er det allikevel mye å glede 
seg over, og da kanskje spesielt at Norge i slutten av september 
etter rundt et halvannet år med strenge nasjonale pandemitiltak 
endelig ble gjenåpnet.

Foruten mye glede rundt gjenåpning av samfunnet har det skjedd mye 
annet også den siste tiden, og i denne høstutgaven av Skytternytt kan du 
blant annet lese om:

– OL og Paralympics i Tokyo der de norske utøverne ga en fantastisk 
innsats. Få med deg reisebrev fra OL signert NSFs visepresident Bjørn 
Harald Vik på side 12 og oppsummering av Paralympics på side 16.

– Intervju med ildsjelen Bjørn Egil Hansen - en skytter som virkelig lev-
endegjør slagordet “livslang skyteglede” på side 18.

– Neste steg for Norges største sivile anlegg for skyting, Løvenskioldba-
nen, som siden det ble gitt i gave til NSF av Carl Otto Løvenskiold i 1951 
har vært flittig brukt av både skyttere, jegere og politi og forsvar. Men 
anlegget har i dag behov for både miljøtiltak og fornyelser. Les mer om 
dette arbeidet på side 26.

– Norges første deltakelse i Para-VM for lerdue. Parautøver Leif Arild 
Fjellheim ble den første nordmannen til å delta i en slik internasjonal 
konkurranse, som du kan lese mer om på side 34.

– NSF kommer neste år til å arrangere et felles “stor-NM” for alle 
baneøvelser i alle grener på Løvenskioldbanen. Les mer om planene for 
arrangementet på side 22.

–- ... Samt vår faste spalte Ladehjørnet og mye mer!

Vi ønsker riktig god lesning!

www.skyting.no
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HØST
– OG NORGE ER GJENÅPNET PRESIDENTEN 

HAR ORDET
OL og PL i Tokyo viste at våre beste utøvere er i 
verdenstoppen. Våre representanter viste stor 
idrett. NSF er umåtelig stolte over å ha slike utø-
vere og personligheter som både gir gode re-
sultater og ansikter til sporten vår. Olympiatop-
pens leder, Tore Øvrebø, sa i sin redegjørelse 
om OL og Norges skyttere; «Et løft nesten uten 
sidestykke». Se også visepresident Bjørn Harald 
Vik sin reiserapport i dette Skytternytt.

Nå skal de av våre skyttere som er ranket blant de 
12 beste i verden i hver øvelse skyte President Cup 
hvor det for første gang er større pengepremier til 
de 3 beste pr øvelse. Konkurransene foregår i ler-
due-øvelsene på Kypros i oktober hvor også General 
Assembly for ESC er lagt. Pistol og rifle foregår i Po-
len i første halvdel av november. Her skal forslag til 
nye finaleprogram testes ut. Jeanette Hegg Duestad 
er kvalifisert for President Cup både på 10M luft og 
50M helmatch, mens Jon Hermann Hegg er kvali-
fisert på 50M helmatch. Mixed-øvelsene planlegges 
satt opp på tvers av landegrensene.

23.september hadde vi befaring på Løvenskioldbanen 
med ordføreren og andre representanter for Bærum 
kommune. Fokus var støy fra skyting og hva som kan 
gjøres for å dempe den. Befaringen ga Skytterfor-
bundet mulighet til å vise frem statusen på banen, 
hvordan de forskjellige arenaene ser ut, hva vi gjør for 
å bedre miljø både med hensyn på støy, bly og andre 
miljøutfordringer. En meget nyttig ettermiddag for 
alle deltagerne. 

Se for øvrig egen artikkel i dette Skytternytt om 
opprettelsen av NSF Løvenskioldbanen AS. Et viktig 
virkemiddel for å bringe utviklingen av Norges største 
privateide skyteanlegg videre.

Kompetansesamlingen for paraskyting 25.–26.sep-
tember var en god opplevelse som mange flere burde 

deltatt på. Dette var altså en kompetansesamling 
for para-skyting, ikke en samling for para-skyttere. 
Veldig inspirerende å treffe mange engasjerte skyt-
tere, ledsagere og ledere fra NSF og sammen med 
representanter for NJFF og DFS. Samme helgen 
hadde NSF sin første internasjonale deltager innen 
para-skyting OL-trap. Fantastisk! Viktigste budskap 
til oss alle fra kompetanse-samlingen: Behandle alle 
likt – kommunikasjon er alt!

15.-17.oktober var det først ledersamling i Norges 
Idrettsforbund og deretter ekstraordinært Idrettsting. 
Sistnevnte en forlengelse av det digitale Idrettstinget 
i mai i år. Et hovedfokus er bærekraft (tidligere kalte 
vi det samfunnsansvar) basert på FNs bærekraftmål. 
De prioriterte er god helse, mer likestilling, mindre 
ulikhet, mer gjenbruk og redusere klima-endringene. 
En forutsetning for alt vi gjør er samarbeid. 

Kulturminister Anette Trettebergstuen stilte på 
Idrettstinget på sin andre arbeidsdag i den nye rollen. 
Hun kom med klare lovnader til idretten, både økon-
omiske og politiske.

Vår europeiske skytterorganisasjon ESC avholdt 
sin generalforsamling 21.-23.oktober i Larnaka på 
Kypros. Norges delegater var Unni Nicolaysen og 
undertegnede. Dagens generalsekretær i både ISSF og 
ESC Alexander Ratner, ble valgt til President for ESC 
de neste 4 årene. Ratner fikk 52 stemmer, hans mot-
kandidat Luciano Rossi fikk 43 stemmer. Det ble valgt 
inn 5 nye medlemmer i presidiet. Jeg ble valgt inn 
som en av disse. Vår idrett og organisasjon har noen 
store utfordringer knyttet til åpenhet, oppfatningen 
om sportsskyting og ikke minst miljø. Det er mye å ta 
tak i, men jeg vil ikke minst arbeide med våre miljøut-
fordringer. Jeg takker forbundsstyret for tilliten som 
gir meg anledning til å arbeide med disse oppgavene i 
en større sammenheng.
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Endelig har vi kommet oss tilbake til mer normal 
sportsaktivitet. Aktivitetene i klubber og kretser tar 
seg opp, deltagelsen i stevnene øker og det arrangeres 
en rekke norske mesterskap. Det vil ta tid å få aktivi-
tetsnivået tilbake til der vi var før pandemien, men vi 
ser også at klubbene er aktive i å gjennomføre stevner 
som ikke krever reising til en bane. Korrespondans-
eskyting er gjennomføringsmessig enkelt med dagens 
teknologi, men vi finner spor av dette i dokumenter 
og resultatlister allerede fra tidlig 1930-tallet når det 
administrative tok vesentlig lenger tid for å sette sam-
men den felles resultatlisten.

Helgen 5.–7.november er det kretsledersamling 
hvor 1-3 representanter per krets, tingvalgte friv-
illige og administrasjonen møtes. Formålet med 
samlingen er å knytte kretser, administrasjon og 
Breddeidrettskomiteen tettere sammen samtidig som 
arbeidsfordelingen og prioriteringene blir tydeligere. 
Det gjøres flere kartlegginger som forberedelse til 
samlingen og det vil bli drøftet og videreutviklet en 
breddeidrettsplan.

I 2022 vil Norges Skytterforbund delta på NM Veka 

i uke 25 i Skien. Våre øvelser vil være PPC1500 med 
Farris Sportsskyttere som arrangør og FITASC Com-
pak Sporting på banen i Eidanger med 4 Vestfold og 
Telemark klubber som arrangør. 

Dette gir oss mulighet til å utvikle et ønske vi har hatt 
i flere år, et felles bane-NM for alle ISSF-grenene. Les 
mer om dette i egen artikkel i dette Skytternytt.

Ønsker alle en god dag på skytebanen!

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

Håvard Larsen

President

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

mailto:mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=
https://www.thrane.no/en/


5

SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Da er høsten her og vi har heldigvis fått avviklet 
de fleste Norgesmesterskapene. Vi har dermed 
fått privilegiet av å være rundt omkring i 
Skytter-Norge og fått sett en rekke baner, 
en masse god skyting, samt en rekke flinke 
arrangører og deltagere.

Når dette skrives gjenstår det ett stort NM, nemlig 
luft. Det skal som kjent avholdes på Ørland den andre 
helgen i november, etter å ha blitt utsatt flere ganger. 

Vi håper og tror at dette vil bli et flott arrangement, 
som inspirerer til videre trening frem mot neste års 
NM (som jo går allerede i mars som en oppkjøring til 
EM). Det blir også spennende å se hvem som stikker 
av med premien i Feinwerkbau Cup som avsluttes 
der.

Vi jobber fortsatt med en plan for å få mer forutsig-
barhet for NM. 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 mester-
skapet. 

I etterkant av forrige spalte ble det fremmet forslag 
til styret om et stort, felles bane-NM i 2022. Styret 
har sagt ja til dette og dette er da planlagt gjennom-
ført i uke 26 på Løvenskiold. Tanken er at dette skal 
gjennomføres hvert andre eller tredje år, med tanke 
på å få samlet NSF-skytterne slik som DFS gjør med 
Landsskytterstevnet. Samtidig er tanken å få spisset 
arrangementskompetansen, gjennom å tilby kurs og 
opplæring til de som ønsker å bidra til gjennomførin-
gen. De andre årene er det åpent for at klubber og lag 
kan søke om å få arrangere enkeltgrener slik som det 
er i dag.

Landsstevnet for rekrutter vil i år, som i fjor, gå på 
“hjemmebane”; hvor dette arrangeres innenfor hver 
klubb, som så sender inn resultatene til arrangør. 
Arrangementet skulle ha gått av stabelen i april, men 

er utsatt til starten av november. 

Vi minner på og understreker hvor viktig det er at alle 
klubber sjekker “status” på sine medlemmer i Skyt-
terAdmin. Vi ser at det er mange skyttere som ikke 
har  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 superbruk-
ere 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.

I og med at vi har vært ute på en rekke arrangement 
i løpet av sommeren er det noe som slår meg og flere 
med meg - nemlig hvor lite profesjonelle (i mangel på 
et bedre ord) vi framstår på seierspallen. Med noen 
få hederlige unntak er det en broket forsamling som 
mottar sine velfortjente medaljer og heder på premie-
pallene rundt omkring. La oss se litt mot EM/VM/
OL hvor det er et krav om å stille i landslagsdrakt på 
premiepodiet. Kan vi kanskje innføre noe lignende? 
For eksempel krav om å ha på seg klubbtøy?

Kretslederkonferansen som skal avholdes i november 
kan jo være en god anledning til å diskutere dette, 
sammen med de andre spennende temaene. Dette er 
en god anledning for å få fremmet saker dere vil at 
NSF skal jobbe med framover, her vil nemlig styret, 
administrasjonen og ikke minst BIK møte for å høre 
hva som rører seg ute i kretsene. 

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://www.thrane.no/en/
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Endelig var tiden inne for OL og PL, og vi kunne 
sitte klistret til TV-skjermen å se våre utøvere 
gjøre en fenomenal innsats i Tokyo. Det er noe 
helt spesielt med Olympiske og Paralympiske 
leker, og denne gangen hadde vi ventet ekstra 
lenge – det var desto mer artig å kunne følge 
med og heie hjemmefra.  
 
Under OL i Tokyo stilte Norge med fire rifleskyttere 
og en skeet-skytter, totalt hadde vi elleve starter i 
seks forskjellige øvelser. Norge gjør en av sine beste 
Olympiske leker gjennom tidene med seks topp ti 
plasseringer, dette har kun skjedd en gang tidligere, 
det var i 1948. Til tross for at det ikke ble medaljer 
kunne utøverne reise hjem med tre fjerdeplasser, 
Jeanette Hegg Duestad i 10m luftrifle og 50m 
helmatch og Jon-Hermann Hegg i 50m helmatch. 
Det var små marginer i finalene og det var kun 
0,6, 0,6 og 0,7 poeng fra medalje i de tre øvelsene. 
Det skal også sies at Jeanette Hegg Duestad vant 
innledende konkurranse på luft og satte ny Europeisk 
rekord. Dette beviser nok en gang at treningsarbeidet 
gjennom koronapandemien har vært av svært høy 
kvalitet. Finalene ble sendt på TV/radio og ga god 
underholdning og positiv omtale av vår idrett. 
Samtidig gjorde lagkamerater en strålende jobb som 
ekspertkommentatorer på både TV og radio. Dette 
viser en utrolig god lagmoral. Det er kun 3 år til OL 
i Paris 2024, og med de prestasjonene disse unge 
utøverne viste i Tokyo tør jeg påstå at vi kan glede oss 
til Paris! 

Noen uker senere startet PL i Tokyo, her stilte Norge 
med to utøvere – begge på rifle. Til tross for gode 
prestasjoner av våre utøvere ble det ingen finaler. 
Det ble skutt opp mot norsk rekord av Heidi Sørlie-
Rogne, men dette holdt ikke i et PL med sensasjonelt 
høyt nivå. For å beskrive nivået i årets Paralympiske 
leker: i en av øvelsene var det fire skyttere som skøyt 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

over tidligere paralympisk rekord.

Jeg ønsker på vegne av Toppidrettskomiteen å 
takke utøverne Erik, Heidi, Henrik, Jeanette, 
Jenny, Jon-Hermann og Jørn, samt trenere, ledere, 
støtteapparat og ikke minst resten av lagkameratene 
på Skytterlandslaget for strålende gjennomføring i OL 
og PL. Dere er flotte ambassadører for idretten vår!

Vi fikk en påminnelse om at koronapandemien 
fortsatt ikke var over da vi tidlig i august måtte ta den 
vanskelige avgjørelsen å ikke sende utøvere til junior-
VM i Peru. En enstemmig Toppidrettskomité støttet 
innstillingen fra Sportssjef/administrasjonen. Det 
var og er et sterkt ønske om å kunne sende juniorer 
ut på internasjonale konkurranser og mesterskap 
igjen etter et svært langt opphold på grunn av 
Covid-19. Men etter en god og grundig redegjørelse 
av administrasjonen (lagt ut på skyting.no) kunne 
ei heller vi i Toppidrettskomiteen se det forsvarlig 
å sende en tropp til Peru. Koronasituasjonen i 
Peru var svært krevende med høye smittetall (stor 
underrapportering) og dårlig kapasitet i helsevesenet. 
Det var også svært krevende å finne reiseruter til og 
fra Peru. 

Toppidrettskomiteen ønsker å presisere at det står 
høyt på prioriteringslisten å få ut juniorene på 
internasjonale konkurranser. Det er satset godt på 
de yngre de siste årene, og det er ønskelig å fortsette 
dette arbeidet, hvilket også gjenspeiles i Sportsplanen 
for 2022.

Senere denne høsten åpnet endelig samfunnet igjen, 
og vi ser frem til flere nasjonale og internasjonale 
konkurranser. 2022 blir et år med et tett 
konkurranseprogram, og utøverne vil ha mange 
høydepunkter å se frem til. Til tross for dette må 
vi regne med at Covid-19 fortsatt vil sette preg på 
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hverdagen, det vil fortsatt tas vurderinger i forhold til 
smitterisiko knyttet til de ulike landene konkurranser 
og mesterskap arrangeres i. En annen faktor er 
flyruter og priser, der markedet fortsatt er svært 
ustabilt. Når det er sagt håper vi i løpet av 2022 å 
kunne være tilbake til normalen.

Høydepunktet i 2022 vil være EM på hjemmebane i 
Vikingskipet for pistol, rifle og viltmål. Vi håper dette 
vil være stor motivasjon for alle de som ikke har fått 
vært ute og konkurrert gjennom koronapandemien. 
Arrangementskomiteen jobber godt med prosjektet, 
og vi er overbevist om at dette blir et svært bra 
arrangement. Jeg vil oppfordre alle til å merke seg 
datoene 13-27.mars, det vil være en opplevelse dere 
ikke vil gå glipp av.

Siden dette er første utgave av Skytternytt etter 
Ingrid takket av som leder av Toppidrettskomiteen 
vil jeg benytte anledningen å takke henne for svært 

god innsats i ledervervet gjennom flere år i tidligere 
Fagkomite rifle og Toppidrettskomiteen. Ingrid blir 
med videre som medlem av Toppidrettskomiteen, noe 
vi setter stor pris på. 

Siri Mortensen

Leder Toppidrettskomiteen 

Ildsjel:   
Asle Dulsvik har vært en drivkraft i 
ungdomsarbeidet i Sogndal.   
 6-9

Breddeskytteren:  
Svein Erik Larsson trives aller best i 
klasse 2. 
 10-11
Sunnylven:   
Bygde nytt skytterhus i samarbeid 
med idrettslaget.   
 20-21

Ronja Hammervold:  
Ungjenta fulgte i pappas skytespor i 
Nordisk 31 år etter. 
 24

Frende cup:  
Kun ett poeng skilte de tre beste i 
årets Frende cup. 
 44-49

ALLTID I NST
Leder 3
Presidentens spalte 12

BAMBLE:  I august kunne Bam-
ble skytterlag innta sitt nye anlegg. 
Dermed var 45-års kamp over.

 38-40

NST Nr. 5/2021

INNHOLD

Følg oss på

Gjør som Ronja 

Modellen er smalere og lettere 
en Olympic Archery. 

(Kommer også i blå/grå farge – da heter 
den Olympic Junior).

Fra kr.4.390,-

Bytt til 
Olympic 

Lady

Foto: Lisbeth Nylund

Norsk
SK Y TTERTIDENDE4

https://skytterbriller.no/
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SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ
Som ny leder av Teknisk Komité vil jeg først få 
takke for tilliten. For de av dere som ikke kjen-
ner meg fra før heter jeg Sina Oleane Busk. Jeg 
er født og oppvokst i Sørum kommune, men 
bor i dag i Lillestrøm. Jeg har deltatt på rifle-
landslaget i 7 år, både som junior og senior. I 
2020 ble jeg ansatt som vikar for Malin Wester-
heim som landslagstrener for det paralympiske 
landslaget med Tokyo 2020/2021 som mål. 

Nå trer jeg inn i en ny rolle som leder for Teknisk 
Komité, med den nye erfaringen og utfordringene 
det skal bringe. Jeg ser frem mot jobben som ligger 
foran oss og vet at jeg har med meg en dyktig gruppe i 
teknisk komite. 

Så litt om hva vi jobber med om dagen. Vi i teknisk 
komité ser at det er endel spørsmål knyttet til det 
nasjonale rifleregelverket og vi ønsker derfor tilbake-
melding fra klubbene vedrørende dette. Som Tom 
skrev i forrige Skytternytt har det kommet svært få 
tilbakemeldinger og innspill til dette. Vi ønsker derfor 
at enda flere engasjerer seg i dette og gir oss mer 
materiale slik at dette blir best mulig. I forbindelse 

med dette vil teknisk komité sette ned en gruppe for 
innhenting og bearbeiding av tilbakemeldinger og 
innspill.

Nytt regelverk fra ISSF fører til noen endringer og vi 
må jobbe videre med gjennomføringen av dette. Da OL 
og PL i Tokyo ble utsatt med et år er det mulig nasjon-
ale endringer vil komme tidligere enn normalt, da vi 
allerede er et år på etterskudd.

Vi jobber aktivt med nytt dommerkurs slik at alle 
mannskaper som skal hjelpe til under EM på Hamar i 
2022 innehar nødvendig godkjenning og kompetanse. 
Nytt kurs forventes avholdt i desember 2021. Aktuelle 
personer for jury eller dommerinstruktører bør delta 
på dette.

Sina Busk

Leder Teknisk Komité

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-2-2/skytterlandslaget-2/
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READY FOR 
SUCCESS

RWS Special Match konkurransepatron med svært god presisjon. Kr 2,49 pr stk.
RWS R50 vår beste .22 patron, med enestående presisjon. Tilbudspris 2,99 pr stk / før 3,50.

Vil du teste? På skytterprodukter.no finner du testpakker med ulike loter!  
Se også egne kvantumspriser på Special Match og R50.

TILBUD!
2,99 pr stk.

skytterprodukter.no   ordre@norma.as 22 07 13 00 /norma.skytterprodukter

EM i luftvåpen arrangeres på Hamar fra 13.–27. mars 2022!

Norges Skytterforbund arrangerer Europamesterskapet i luftvåpen i Vikingskipet fra 13.-27. mars 2022.

For første gang skal det arrangeres to påfølgende mesterskap for funksjonshemmede (para) og ikke-funksjon-
shemmede utøvere. Det blir en glidende overgang mellom mesterskapene da Europas beste luftskyttere samles på 
Hamar i mars.

Ikke nok med dette, Skyttermessen 2022 arrangeres også fra 24.-27. mars. Her vil også Norges beste leverandører av 
skytterutstyr være til stede. Dermed vil noe av det beste utstyret på markedet også være representert i Vikingskipet 
på Hamar. 

Les mer på EM2022.no!

https://www.norma.as/
https://www.em2022.no/
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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 opaplæringsprogram. 

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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KAMPANJETILBUD
 Unik passform, verdenskjent mekanisme.
Anschütz match våpnene har alltid satt nye standarder for kvalitet, pålitelighet og nøyaktighet. 
Nå har du mulighet til å sikre deg ett toppklasse våpen med en av de beste mekanismene i verden!

Se mer av våre tilbud på www.landro.no

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

1 9 0 7  P r e c i s e
Silver kal. 22 L-grip
39.695,-

23.500,-

1 9 0 7  P r e c i s e
Black kal. 22 L-grip
39.695,-

24.500,-

1 stk bakkappe/krok, Remfeste/Håndstopper

1 stk bakkappe/krok, Remfeste/Håndstopper
NB. pris ex. dioptersett

NB. pris ex. dioptersett

5 4 . 3 0  m / P r e c i s e
Brun kal. 22 M-grip
51.520,-

35.000,-
1 stk bakkappe/krok, Remfeste/Håndstopper, lang siktetube, sikteforhøyer

NB. pris ex. dioptersett

5 4 . 3 0  m / P r e c i s e
Black kal. 22 Large grip
51.520,-

35.000,-
1 stk bakkappe/krok, Remfeste/Håndstopper, lang siktetube, sikteforhøyer

NB. pris ex. dioptersett

2495,-

D i o p t e r s e t t
Mod. 6834
4570,-

*tilbudet gjelder ved kjøp av våpen

https://www.landro.no/
https://www.landro.no/
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REISEBREV FRA

OL I TOKYO 2020

OL er et høydepunkt i alles idrettskarriere. De beste opplever ett eller to OL i sin karriere. Og blir 
derfor spesielt av den grunn. OL ble flyttet på grunn av koronaviruspandemien, men på alle off-
isielle skriv og plakater på arrangementet var det TOKYO 2020 som sto. Altså OL 2020 ble arrangert 
i 2021. 

// TEKST: Bjørn Harald Vik, Visepresident NSF og ydmyk idrettsleder i Tokyo //

Jeg takket ja til å representere 
Norge Skytterforbund under OL. 
Norges Idrettsforbund/Olym-
piatoppen varslet at de hadde 
fått svært få akkrediteringer fra 
arrangøren. Vi varslet da NIF at 
de skulle ta avgjørelsen på hvem 
som skulle reise og representere. 
Vurderingen på hvem som skulle 
reise ble gjort ut fra medaljes-
jansene det enkelt forbund hadde. 
NSF hadde med sine gode skyttere 
gode sjanser og NSF fikk en av 

akkrediteringene sammen med 
Svømmeforbundet, Friidrettsfor-
bundet, Håndballforbundet, Seil-
erforbundet, Volleyballforbundet 
og Kajakkforbundet.
Nå kan det synes som jeg forsvarer 
min reise til Tokyo som «offisiell 
gjest».  Ja, jeg gjør vel det, eller 
sagt på en annen måte så har jeg 
vel behov for å beskrive hva denne 
rollen består i og betyr. Jeg har 
selv reist på mange mesterskap 
som skytter og ikke forstått, eller 

kanskje ikke ville forstå, hva alle 
disse «turistene» gjorde under 
mesterskapet. Med dette som bak-
grunn så var jeg nok litt skeptisk 
men samtidig så viste jeg at dette 
gir noen muligheter som ville 
komme skytterforbundet til gode.

Hva er det så skytter Norge kan 
tjene på at slike som meg reiser til 
OL?                                                   

OL er ikke bare en arena for alle 

Jon-Hermann Hegg på skytebanen under OL i 
Tokyo 2020. Foto: Reuters.
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de flotte utøverne og de store 
idrettsøyeblikkene. Det er også en 
arena der vi norske idrettsledere 
får treffe hverandre og diskutere 
felles utfordringer, skape relas-
joner som vi senere kan ha nytte 
av når vi trenger noen å spørre. 
Det er også en arena for å treffe 
ledelsen i ISSF og ESC og også der 
diskutere erfaringer og fange opp 
noen signaler om fremtiden om 
regelendringer og forandringer 
i konkurranseformene. Eller 
konkret for min del var det meget 
nyttig med et møte med ledelsen i 
European Shooting Confederation 
(ESC) og International Shooting 
Sport Federation (ISSF) for å 
klarlegge detaljer rundt EM som vi 
skal arrangere på Hamar i 2022.  
Konkurranser og arrangement 
som OL er også arena for utvek-
sling av meninger og erfaringer 
på alle nivå.  Skytterne snakker 
sammen. Trenere og ledere fra 
de forskjellige landene snakker 
sammen og vi «turistene» skaper 
relasjoner og utveksler erfaringer 
med andre «turister» som vi kan 
ta med oss til styrerommet og på 
skytebanene rundt om i Norge.

Koronaviruspandemien gjorde OL 
til et meget spesielt arrangement. 
Smittetesting før avreise og testing 
hver dag under arrangementet 
ble en vane. Japan sin regjering 
begjærte unntakstilstand før OL 
for å begrense smitten. I praksis 
så betydde dette at vi kun fikk lov 
til å oppholde oss på hotellet eller 
på en av arenaene. Transporten 
mellom hotell og arena ble ivare-
tatt av et dedikert drosjefirma.  
Mens vi var i Tokyo leste vi i norsk 
media om den økende smitten i 
Japan. Smittetallene var høye men 
journalistene «glemte» prosen-
tregningen. Antall smittede pr 100 
000 (R-tallet) var mye lavere enn 
det var i Norge. 

Tokyo er en stor by med mye 
folk. I Tokyo bor det 13 millioner 
innbyggere, men henger sammen 
med Kawasaki og Yokohama og 
dette til sammen danner verdens 
største byområde med til sammen 
38 millioner innbyggere. Japa-
nerne er gode på fortetning som 
er et mye brukt ord blant norske 
politikere når boligområder skal 
bygge ut. Det meste kan bygges i 
høyden.  Skyskraperne står tett i 

hele byen. Veiene er bygd i etasjer 
og av stål.  Fasinerende å komme 
til trafikkmaskiner og sitte 80 me-
ter over bakken og se tre veikryss 
under deg.

Så tilbake til idretten. Skytingen 
foregikk rundt 39 km fra hotellet 
jeg bodde i et område som het 
Asaka. Alle banene var bygget om 
som midlertidige anlegg i plast-
haller og sandwichbygg. Anlegget 
var etablert inne på et militært 
område. Selv om dette var midler-
tidige anlegg var kvaliteten god og 
skytebanene fremsto som funks-
jonelle og praktiske. 

Japan er et flott land med en kul-
tur som er spennende og uvant for 
oss trauste nordmenn. Vi er ikke 
vant til at folk bukker og takker og 
ønsker deg alt vel i alle situasjoner 
og steder. Vi kjenner straks skep-
sisen komme. Mener de det de sier 
og gjør? Er all denne bukkingen 
og lykkeønskningene bare et spill 
for galleriet? Nei, jeg tror ikke det. 
Japanerne er stolte av sin kultur 
og de vil at vi som gjester skal ha 
det bra når vi besøker Japan. Vi 
har litt å lære og det skal vi ta med 

Jeanette Hegg Duestad imponerte under OL i Tokyo 2020. Her vinker hun til publikum. Foto: Reuters.
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oss når vi skal arrangere EM i 
mars neste år.

Temperaturen på sommeren i To-
kyo er høy og var en utfordring for 
utøverne.  Inne på riflebanen var 
det AC noe som gjorde tempera-
turen på ti meter øvelsene levelige.  
På 50-meter-øvelsene benyttet 
man samme standplass som på ti 
meter men veggen bak skivene ble 
tatt ned slik at de siste 40 meterne 
av banen var utendørs.  Dette 
førte til at AC ikke klarte å holde 
temperaturen nede. Men uansett 
så håndterte skytterne dette godt 
selv om temperaturen var høy.                                          

Den høye temperaturen var det 
nok Erik Watndal på Skeet-banen 
som merket best. Under de innle-
dende rundene var det 33 grader 
og ingen skygge. Jeg satt første da-
gen på Skeet-banen sammen med 
Andreas Stabrun Smith fra NRK 
som sendte direkte på NRK Sport. 
Må si jeg var litt bekymret for han 
da han på slutten minte mest om 
en våt flekk på tribunen. Shoot-off 
på 122 treff glapp på siste skudd 
og han endte tilslutt på 121 treff 
og 14 plass. Akk så nære for Erik 
Watndal.

Jeg vil også nevne trenerne sin 

innsats. Espen, Vidar og Ole 
Henrik er 100% tilstede for sine 
skyttere. Dette vises godt med den 
kommunikasjon og tillit som skyt-
terne viser under konkurranser. 
Denne detaljen er viktig.  Evnen 
til å få skytteren på rett spor når 
presset er som størst er krevende 
og er avhengig av gjensidig tillit.

Skytterne gjorde alle en imponer-
ende innsats. Detaljene om den 
sportslige innsatsen kan leses mer 
om på skyting.no under. Både 
forbundets nettsider og kanaler i 
sosiale medier fulgte skytterne tett 
under OL. Men som tilskuer så må 
jeg nevne Jeanette sin skyting. Det 

å skyte 60 skudd på ti meter med 
dårligste skudd på 10,0 er impo-
nerende. Jon-Hermann leverte 
også imponerende skyting og sp-
esielt på 3 X 40. Finaleplass i OL 
er en stor prestasjon som kanskje 
ikke alle av oss forstår. Jenny og 
Henrik skjøt også imponerende. 
Plasseringer helt opp mot finalen 
er godt skutt. Det å se skytterne 
jobbe med hvert enkelt skudd, ta 
ned og starte på nytt er ikke annet 
enn imponerende. Skjønner også 
at det er lett å bli skuffet når men 
leverer god skyting og medaljene 
glipper. Men når skuffelsen har 
lagt seg kan alle skytterne være 
stolte over hva de har gjort i sitt 
første OL. Ja, for det er faktisk 
deres første OL! Når det forrige 
OL gikk av stabelen så var dette 
laget juniorer! Vi ser frem til OL 
i Paris om tre år. Da har hele 
Skytterlandslaget, også de som var 
hjemme, doblet sin erfaring.  Før 
det kommer det mange mester-
skap og World Cup-arrangement. 
Og ett av høydepunktene blir også 
EM på hjemmebane i Vikingskipet 
i 2022.  

Jeg takker Skytterlandslaget for 
store øyeblikk under OL i Tokyo 
og ser frem til fortsettelsen!

• Les ellers alt om OL 2020 på 
vår temaside her!

Erik Watndal i aksjon under OL i Tokyo 2020.

NSFs visepresident Bjørn Harald Vik var på plass i OL i Tokyo.

https://www.skyting.no/ol-tokyo/
https://www.skyting.no/ol-tokyo/
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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.

ANE BJØRKAAS TORGERSEN

SATT NY PISTOLREKORD

Under årets bane-NM i pistol arrangert av Bærum PK 
slo den unge pistolskytteren på Skytterlandslaget like 
så godt til med både gullmedalje og ny norsk rekord i 
ungdomsklassen i finpistol med hele 566 poeng.

– Det var mest en lettelse å nå målet mitt som var gull. Jeg følte alle 
forventet at jeg skulle vinne, så da var det veldig godt å klare det. Ekstra 
kjekt at all treningen ga ny rekord, sa den unge gullmedaljisten Ane 
Bjørkaas Torgersen etter konkurransen.

Men at hun endte opp med pistolskyting som hobby var på mange måter en tilfeldighet. Hun oppdaget egentlig 
skyting som idrett på skifestivalen BLINK i Sandnes, der hun fikk testet skiskyttervåpen.

– Jeg prøvde først skyting med rifle på blinkfestivalen og synes det var veldig gøy! Så var det pappa som kontaktet 
pistolklubbene i nærheten for å  høre om jeg kunne få prøve. Sola PK svarte først, så da var jeg i gang. Det som 
motiverer meg til å fortsette er at jeg vil se hvor god jeg kan bli. Synes det er veldig kjekt å konkurrere, så ønsker å 
prøve meg internasjonalt også.

Som både gullmedaljen og den nye norgesrekorden viser, så tar Ane sine ambisjoner på alvor. Også på trening:

– På trening gjør jeg også mer av det som ikke er skyting. Det vil si styrketrening, kondisjonstrening og tørrtrening 
som hold, avtrekk og så videre. Merker at dette har hjulpet meg veldig mye, og at når jeg glemmer dette så går det ut 
over skytingen.

Vi gratulerer nok en gang Ane med gullmedalje og ny norsk rekord!
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SENSASJONELT HØYT NIVÅ

I PARALYMPICS 2020

Den norske duoen Heidi-Sørlie Rogne og Jørn Dalen gjorde en solid innsats i et Paralympics der 
konkurransen og poengsummene blant skytterne var sensasjonelt høye.

 // TEKST OG FOTO: Norges Skytterforbund //

Paraskytterne Jørn Dalen og Heidi-Sørlie Rogne gjorde en solid 
innsats i et Paralympics der konkurransenivået var historisk 
høyt.
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Duoen med følge dro til Tokyo i 
slutten av august for å trene og 
å tilpasse seg den sterke varmen 
i landet. Et uvant klima til tross, 
alt av trening og tilpasning gikk 
veldig bra og både Heidi og Jørn 
trivdes både på og utenfor skyte-
banen i Tokyo.

Første øvelse ut var 10 meter 
luftrifle for begge utøverne, mer 
spesifikt R3 10 meter luftrifle SH1 
for Jørn og R5 10 meter luftrifle 
SH2 for Heidi. Begge utøverne er i 
utgangspunktet sterkest på 50 me-
ter, men tok utfordringen på 10m 
allikevel med stor entusiasme.

I sin første konkurranse i 
Paralympics ble Jørn Dalen 
nummer 33 av 47 deltakere på R3, 
10 meter luftrifle liggende SH1. I 
nattens konkurranse skjøt Jørn 
seriene 103,8-105,2-105,1-103,6-
106,7-104,2 til 628,6 poeng.

– Jeg var ganske nervøs i dag 
og måtte virkelig jobbe for hvert 
neste skudd. Men nå er jeg i gang 
i alle fall og ser fram mot 50 meter 
som er min favorittøvelse, sa Jørn 
Dalen etter skyting.

Heidi Sørlie-Rogne ble nummer 
31 av 37 deltagere i sin øvelse, 
der hele fire skyttere skjøt over 
paralympisk rekord i tidenes 
beste konkurranse i R5, og aller 
best var Andrea Liverani fra Italia 
med 639,4 poeng, som er bare 1,3 
poeng fra verdensrekord.

Et par dager senere var det klart 
for hovedøvelsen i PL for både 
Heidi Sørlie-Rogne og Jørn Dalen 
- 50 meter liggende -  men det ble 
dessverre ingen finaleplasser for 
Norge.

Heidi Sørlie-Rogne skjøt helt opp 
mot sin norske rekord, men var 
dessverre sjanseløs på finaleplass 

i R9 i Paralympics. Med 616,7 
poeng ble hun nummer 22 i en 
konkurranse med et sensasjonelt 
nivå.

Seriene 99,7-103,1-103,5-104,4-
104,7-101,3 forteller mye om 
Heidis sterke leveranse på 50 
meter liggende i Paralympics. 
Første 10 og siste 5 ødela hennes 
muligheter til å gå videre, men 
som en fattig trøst var alt mellom 
dette meget sterk skyting med 
snitt over finalenivå. Finalegrensa 
gikk på utrolige 622,7 poeng, som 
var 4,4 poeng høyere enn vi noen 
gang har sett i WC og VM.

Samtidig skjøt Dragan Ristic fra 
Serbia 631,3 poeng, som er nesten 
6 poeng over verdensrekord og 
Vasyl Kovalchuk fra Ukraina ble 
nummer to i kvalifiseringen med 
628,6 poeng. Fantastiske poeng-
summer i tidenes konkurranse på 
R9.

Dessverre ble det heller ingen 
finale for Jørn Dalen i R6, 50 
meter liggende SH1 i Paralympics. 
I kvalifiseringen ble han også 
nummer 22.

Jørn skjøt bare bedre og bedre og 
endte på 613,4 poeng etter seriene 
100,6-101,8-10,9-102,5-102,6-
104,0. Til slutt manglet nøyaktig 
fire poeng for å nå finale. Finale-
grensen gikk altså på 617,4 poeng, 
som er omtrent likt med snittet 
av de siste store internasjonale 
konkurranser.

Natascha Hiltrop fra Tyskland 
satte verdensrekord i kvalifiserin-
gen på R6 med 627,7 poeng, som 
er 1,1 poeng bedre enn den gamle 
rekorden. Hun var hele 6,9 poeng 
bedre enn Cedric Fevre på andre-
plass.

Dermed avsluttet Jørn Dalen og 
Heidi-Sørlie Rogne NSFs fem år 
lange olympisk og paralympisk 
satsing som de siste norske skyt-
terne på standplass i Tokyo. Vi er 
utrolig stolte av alle våre utøvere, 
som har levert en imponerende 
innsats i verdensklasse gjennom 
hele OL- og PL-sommeren i To-
kyo!

• Les ellers alt om Paralympics 
2020 på vår temaside her!

Asaka skytebane i Tokyo.

https://www.skyting.no/pl-tokyo/
https://www.skyting.no/pl-tokyo/
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BJØRN EGIL HANSEN FRA NØTTERØY:

LEVENDEGJØR «LIVSLANG SKYTEGLEDE»!

Om noen passer til Norges Skytterforbunds slagord «Livslang skyteglede», er det dagens intervju-
objekt, Nøtterøy-karen Bjørn Egil Hansen! Han innrømmer uten å nøle at rifleskyting har vært en 
vesentlig del av livet i snart 60 år, og ser ikke at det kan bli noen snarlig forandring på det. 

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

Bjørn Egil med noen av medaljene sine. Han har i hvert fall et 
par slike plater til…
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BJØRN EGIL HANSEN FRA NØTTERØY:

LEVENDEGJØR «LIVSLANG SKYTEGLEDE»!
Det er ikke bare skyting han 
bedriver, gjennom mange år har 
han vært teknisk problemløser, 
en slags Petter Smart, både for 
eget lag og en rekke skytterkam-
erater. Noen verv, først og fremst 
flere tiår som sekretær i Nøtterø 
Skytterlag avdeling NSF er det 
også blitt!

Han begynte så smått som skytter 
i 1965, som 17-åring. Som 73-åring 
feiret han 2021 ved igjen å skyte 
seg opp i klasse 5 i DFS, den 
øverste klassen der. I NSF-sam-
menheng besto feiringen av å ta 
ett individuelt gull og to laggull 
under veteran-NM. Og mellom 
1965 og 2021 finnes en nesten 
uendelig rekke prestasjoner på 
høyt nivå. Om årets NM legger vi 
til at det individuelle gullet kom 
på halvmatch, der han stilte i og 
slo alle «ungdommene» i klasse 
V55. – Jeg synes ikke knematch 
som er innført i V65 og V73 er noe 
for meg, match må skytes i tre 

stillinger, konstaterer Bjørn Egil 
Hansen.

AKTIV I NÆRMERE 60 ÅR

- Jeg begynte med bedriftsskyt-
ing i 1965, men allerede i 1966 
skaffet jeg meg en Krag-Jørgensen 
og startet i DSF. Året etter var 
miniatyrgeværet på plass, og i 
1968 ble jeg tatt ut til junior-EM 
i Wiesbaden, uten særlig suk-
sess på standplass. Men jeg vant 
halvmatch på standardgevær i 
junior-NM samme år, og gjorde 
det ellers ganske bra både i match-
skyting og i DFS de neste årene.  
På 70-tallet ble det ekteskap og 
barn, og husbygging i 1977, så 
skytingen måtte reduseres en del i 
noen år, forteller Bjørn Egil. Men 
det var ikke verre enn at han var 
med og tok bronsemedalje for lag 
da Norge arrangerte EM i 1980. 
Opp gjennom årene er det blitt 
over 50 NM-seiere, flertallet er 
kommet etter at han ble veteran-

skytter, men han har vunnet flere 
stillingsgull i NM på knestående, 
og ble seniormester på 60 skudd 
liggende i 2000. I Nordisk mester-
skap for veteraner nærmer han 
seg 50 medaljer, fordelt på alle 
øvelser med luftgevær, miniatyrri-
fle og grovkaliber. På Landsskyt-
terstevnet har han ligget på skive 
2 i Kongelaget, og som best ble det 
en femteplass i mesterskapet. Den 
største prestasjonen i DFS er nok 
at han vant den gjeve Offiserspo-
kalen med 100 poeng på grunnla-
get under Landsskytterstevnet i 
1991.

OVER 2 MILLIONER SKUDD

Bjørn Egil anslår at han i løpet av 
livet har avfyrt over 2 millioner 
skudd med luftgevær, finkaliber 
og grovkalibervåpen, og han har 
ingen planer om nedtrapping. 
Bjørn Egil er å finne på banen så 
godt som hver dag, og legger inn 
betydelige treningsmengder for å 

Hvor mange timer Bjørn Egil har tilbragt ved ladebenken vites ikke. Men han har trolig ladet 
rundt en million skudd her!
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holde seg i form og hevde seg i alle 
riflekonkurranser både i NSF og 
DFS.

BETYDELIG RESSURS FOR KLUBB 
OG KAMERATER

- Det var Bjørn Egil som fikk meg 
til å begynne med NSF-skyting, 
og han er en betydelig inspirator 
for oss alle, og selv om Bjørn Egil 
bruker mye tid på egen skyting, er 
han alltid på plass når det er dug-
nad, sier klubbkameraten Harald 
Enger.  

Leder Tor Nystuen i Nøtterø Skyt-
terlag går så langt som å hevde at 
NSF-avdelingen i Nøtterø neppe 
ville eksistert uten Bjørn Egils inn-
sats. – Bjørn Egil var opprinnelig 
medlem i Tønsberg og Omegn 
Miniatyrskytterlag, fordi det ikke 
var noen organisert NSF-skyting 
på Nøtterøy. Han var helt sentral 
i prosessen som gjorde at laget i 
Tønsberg i 1979 ble overført og 

ble Avdeling av NSF i Nøtterø 
Skytterlag. Det var starten på det 
flotte matchskyttermiljø her. Det 
er en grunn til at Bjørn Egil er 
æresmedlem i laget, konstaterer 
han.

Nøtterø Skytterlag har for tiden en 
av landets aller ypperste skyttere, 
OL-deltageren Jeanette Hegg 
Duestad. Hun forteller at hun 
fikk problemer med riflen like før 
hun skulle delta i det TV-sendte 
mestermøtet i sommer. Bjørn 
Egil Hansen kastet det han ellers 
hadde i hendene og sørget med 
sin tekniske innsikt for at Jean-
ette kunne stille med et strøkent 
våpen, og hun tok andreplassen 
bak Hans Kristian Wear. 

- Jeg vet to ting om Bjørn Egil, 
sier hun: - Han er lagets mest 
treningsvillige, og er en kar som 
virkelig stiller opp for sine lag-
kamerater!

PETTER SMART

Blant de mest ruvende eksem-
plene på Bjørn Egil Hansens 
tekniske ferdigheter er de to skyte-
benkene han har bygget til banen 
på Nøtterøy, én til grovkaliber og 
én til finkaliber. Benkene er av yp-
perste kvalitet, og går utenpå det 
meste som kan kjøpes fra de store 
leverandørene. 
Bjørn Egil har ingen formell 
børsemakerbakgrunn. Men han 
har jobbet i teknisk/mekanisk 
bransje store deler av livet, og har 
tilegnet seg gode kunnskaper som, 
kombinert med betydelig inter-
esse for å løse kompliserte prob-
lemer, har gjort ham til en slags 
skytesportens Petter Smart. Han 
har gjennom mange år vært kjent 
for å bygge og reparere deler og 
utstyr til både sine egne og andres 
våpen.  Kvaliteten overgår som 
regel det utstyret man får kjøpt 
over disk.

Det er en del av hobbyen å lage deler til og reparere egne og andres våpen. Her monterer han en selvlaget forlengertube på en matchrifle.
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BEKYMRET FOR FREMTIDEN

- Jeg koser meg i skyttermiljøet, 
her er så mye hyggelige folk, og 
selv etter så mange år synes jeg 
sporten er fascinerende, sier 
Bjørn Egil. Men han er litt beky-
mret for fremtiden. Grovkaliber 
er på defensiven, og han synes at 
NSF nedvurderer denne delen av 
rifleskytingen, og bidrar til at det 
blir svært lite tilbud. Miljømessige 
krav bidrar også til problemene. 
Hvis digital skyting uten prosjek-
tiler overtar, tror jeg det går dårlig 
med sporten! 

- Det er også et problem at det 
arrangeres så mange stevner i 
NSF uten premiering. Det tar vekk 
motivasjonen for mange. Vi har en 
dyr hobby, og derfor burde man 
få igjen litt for innsatsen i form av 
pengepremier, slik som DFS har, 
fastslår storskytteren Bjørn Egil 
Hansen.

På standplass, ikke med siste mote i utstyr, men Anschützen er i topp trim og modifisert med 
selvlagede deler. Sammen med Bjørn Egil skyter den fortsatt til NM-gull!

Testbenken Bjørn Egil har bygd for grovkaliber, rigget sammen med kronograf på Lofterød 
skytebane med grovkaliberrifle klar for testing.
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NSF ARRANGERER SAMLET NM

FOR ALLE BANEØVELSER NESTE ÅR

Norges Skytterforbund arrangerer samlet Norgesmesterskap i alle baneøvelsene for alle grener på 
Løvenskioldbanen neste sommer (uke 26 i 2022), umiddelbart etter at NM-veka avsluttes i Skien.

Det har vært et ønske siden 
sommeren 2017 å arrangere 
et felles norsk mesterskap for 
alle baneøvelsene innen Norges 
Skytterforbund. Imidlertid kom 
NIF og Norsk Tipping med NM 
Veka fra 2018 med tilbud om 
TV-dekning på NRK1. NSF hadde 
ikke kapasitet og kompetanse til 
å sette i gang med to store nye 
arrangement samtidig. Dessuten 
arrangerte NSF Nordisk Mester-
skap i alle øvelser inklusiv Nordisk 
Trap i 2018.

Siden 2017 har det skjedd flere 
ting, men vi tar frem først og 
fremst tre forhold:

• NSF har vært med på NM-ve-
ka i 2018 og 2019 med NM 
Bane Pistol, i 2020 med skeet 
og OL-trap og i 2021 med 
skeet og helmatch.

• NSF har fått tildelt og kommet 
langt i planleggingen av EM i 
Luftvåpen på Hamar i 2022.

• Antall NM-arrangementer har 
økt og deltagelsen samlet sett 
har gått ned. Dette skyldes 
selvsagt også pandemien.

NSF ønsket og ønsker å skape en 
økt interesse for sportsskyting for 
å skape enda bedre rammevilkår 

for den idretten vi er så glad i. 
Dette krever langsiktig arbeid og 
mange tiltak. Skytterlandslaget, 
endret organisasjonsstruktur, 
søknad om å arrangere internas-
jonale mesterskap, profilering 
av topp-skytterne, sette miljø på 
dagsorden, skyttermesse, norsk 
representasjon i internasjonale 
skytterorganisasjoner, deltagelse 
i NM-veka, og så videre er noen 
av de langsiktige tiltakene vi gjør. 
Når så toppskytterne våre står 
frem og leverer som i Tokyo, gir 
dette en «boost» og stolthet til 
hele organisasjonen. I 2021 står 
sportsskyting frem som sterkere 
og mer interessant enn på mange 
år.

Det blir et samlet Norgesmesterskap for alle 
baneøvelsene til neste år!
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Dette er veldig bra, men vi kan 
ikke hvile. NSF har en meget god 
plattform som gjør at vi i 2022 
skal gjøre flere steg for å komme 
på neste nivå. Ett av disse tiltak-
ene er å legge til rette for å vise 
hele NSF sin bredde og aktivitet.

NM-veka sommer 2022 vil finne 
sted i Skien. Den arrangeres i uke 
25, fra 22. til 26. juni. Her vil NSF 
delta med NM i PPC med Farris 
Sportsskyttere som arrangør, 
og med NM i Fitasc Sporting på 
banene i Eidanger der fire klub-
ber i Vestfold og Telemark har 
gått sammen. Disse øvelsene har 
ikke finaler. Målet er likevel å få 
sendetid som viser hvordan disse 
øvelsene fungerer i lengre doku-
mentarinnslag som NRK sender 
mellom sine livesendinger.

Uken etter inviterer så NSF til vår 
egen «NM-uke» for alle ISSF-
baneøvelsene, fra 27. juni til 3. 
juli 2022. En egen «NM-uke» er 
noe nytt, og dette må vi skaffe oss 
erfaring med. Tanken fremover 
er derfor en kombinasjon av et 
«fellesarrangement» annethvert 
år for ISSF-øvelsene (minus øvel-
ser i luftvåpen) og lokale arrange-
ment annethvert år. Dette slik at 
vi får en erfaring med hva som gir 
flest deltagere, belastning på or-
ganisasjonen, medieoppmerksom-
het inklusiv TV-dekning, potensial 
for sponsorinntekter og så videre.

Øvelsesprogrammet i 2022 er 
besluttet når det gjelder hvilke 
øvelser, men ikke eksakte tid-
spunkt i løpet av uken for hver 
øvelse. Planen er å holde mester-
skapet for alle klasser både for 
paraskyttere og funksjonsfriske.

NSF har diskutert flere mulige ar-
rangementssteder: Bodø, Steink-
jer/Levanger, Lånke, Ørland, 
Oppdal, Terningmoen/Rena, Far-
vannet/Kristiansand/Grimstad, 
Åsane og Løvenskioldbanen.

Vi har konkludert med at arrange-
mentet i 2022 blir på Løvenskiold-
banen, basert på følgende:

• Løvenskioldbanen er den 
eneste banen NSF eier.

• Banen er den eneste hvor vi 
vet at vi kan arrangere alle 
OL-øvelsene uten store inves-
teringer.

• Banekapasiteten er stor nok 
til å klare ett sted mellom 2 og 
3.000 starter på syv dager.

• Det er ønskelig at første gang 
vi arrangerer denne «NM-
uken» at den avholdes på et 
sted med enkel tilgang for 
sentrale media som NRK.

• NSF vil være ansvarlig tota-
larrangør, med lokale klubber 
tilhørende på Løvenskioldba-
nen som tekniske arrangører 
for de ulike øvelsene.

Som følge av det totale omfanget 
av hele arrangementet: antall delt-
agere og antall øvelser, logistikk, 
media og så videre – har NSF 
nedsatt en hovedkomité som vil ha 
ansvar for planlegging, økonomi 
og gjennomføring av NSF NM-uke 
2022. Denne komiteen består av:

• Håvard Larsen, komiteleder – 
president NSF

• Morten Støen – daglig leder 
NSF Løvenskioldbanen AS

• Liv Kavli – nestleder, Bredde-
idrettskomiteen

• Per Olav Kallestad – frivil-
ligansvarlig, EM Luftvåpen 
2022

• Per Iversen – generalsekretær 
NSF

Mer info og oppdateringer om 
neste års samlede NM vil bli 
publisert på NSFs kanaler i tiden 
fremover.

FORELØPIG ØVELSESPROGRAM:

LERDUE:
OL Trap 02. – 03.juli
Skeet 02. – 03.juli
PISTOL:
Fripistol (50M) 27. juni
Grovpistol 28. juni
Standard 29. juni
Hurtig fin/grov 30. juni
Finpistol (Sportspistol) 01. – 03.juli
Silhuettpistol 01. – 03.juli
RIFLE:
300M (3 øvelser) 27.-29.juni
50M (liggende) 28.juni – 01.juli
50M (match) 30.juni – 03.juli
VILTMÅL:
40 MIX (50M) 02. – 03.juli
30+30 (50M) 02. – 03.juli 

Paraøvelser blir også en del av et samlet NM for alle baneøvelser på Løvenskioldbanen til neste 
år. Her fra NM-veka 2021 i Sarpsborg.
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RIFLEVETERANENES NM:

FLOTT ARRANGEMENT, GODE RESULTATER

Profesjonelt arrangement, hyggelige arrangører og godt sensommervær i Trøndelag! Årets NM på 
50 og 300 m for rifleveteranene fikk vel fortjente godord fra de rundt 75 deltagerne. For andre år på 
rad sto Levanger-skytterne for et prikkfritt arrangement, og godt vær og gode skyteforhold bidro 
til en rekke svært gode resultater.

 // TEKST: Svein-Erik Tosterud FOTO: Arrangøren og Svein-Erik Tosterud//

Bak betegnelsen Levangerskyt-
terne ligger et fruktbart og godt 
samarbeide mellom Levanger 
Sportsskytterlag og Levanger og 
Frol Skytterlag. 50-meterøvelsene 
fant sted på Torsbustaden, Le-
vanger SSLs bane, mens 300-me-
terøvelsene ble arrangert simulert 
på 200-metersbanen til Levanger 
og Frol Skytterlag, Brekken skyte-
bane.

KVINNENE BEST PÅ 60 SKUDD 
50 M 
Det er ikke mange kvinner som 
skyter i veteranklassene, men 
de som stiller opp, vet å bite fra 
seg på standplass! Med sterke 
620,5 poeng vant Hilde Stensrud 
Lundby fra Aasa MSL 60 skudd 
liggende på 50 m i klasse V45, og 
hun ble også beste liggendeskytter 
uansett klasse. Randi Karoliussen 

fra Levanger SSL fulgte opp med 
619,5, slik at det ble to kvinner 
på topp i denne øvelsen. Frank 
Nordhagen fra Elverum Rifleklubb 
vant V55 med 618,7 poeng, og ble 
beste mannlige skytter. Men den 
som etter manges mening impon-
erte mest, var likevel Odd Kolsrud 
fra Nordre Land Sportsskyttere. 
82-åringen prikket inn 617 poeng, 
vant V73 og ble fjerde beste skyt-
ter uansett klasse!

Mange lot seg imponere av 82-åringen Odd 
Kolsrud som skjøt meget godt i alle øvelser, 

og ble fjerde beste skytter totalt på 60 skudd 
liggende på 50-meteren.
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RIFLEVETERANENES NM:

FLOTT ARRANGEMENT, GODE RESULTATER

Matchskytingen var delt i to øvel-
ser, V45 og V55 skjøt tradisjonell 
halvmatch, mens de to eldste klas-
sene skjøt 30 skudd knestående og 
30 skudd liggende. Hans Bakken, 
Levanger SSL skjøt klart beste 
halvmatch med 574 poeng, og vant 
også V45. Tor Nystuen fra Nøtterø 
Skl. Avd. NSF vant V55 med 566. 
Det var to poeng foran klubbkam-
erat Bjørn Egil Hansen. Han hører 
aldersmessig til i V73, men «lyver 
på alderen» for å kunne konkur-
rere med de yngre skytterne!

Knematchen fikk en klar vinner i 
den gamle olympier Harald Sten-
vaag i klasse V65, som skjøt 580 
p. Torkil Hopmark vant V73 med 
566 p.

FÆRRE PÅ 300 METER

Alle de ca. 75 deltagerne i NM 
skjøt liggendeøvelsen på 50 meter, 
bare vel halvparten skjøt match. 
Grovkaliberøvelsen på simulert 
300 meter hadde et lite frafall 
på liggende i forhold til 50 m, 65 
deltok her, mens bare 33 gjen-
nomførte matchøvelsene.

Beste liggendeskytter ble en kar 
som er mest kjent som DFS-skyt-
ter og daglig leder i skyteutstyrs-

firmaet Skytterlinken, Kurt Eirik 
Bekkevold fra Kisen MSL. Med 
394 poeng vant han V45. Det var 
ett poeng mer enn Stein Martin-
sen fra Numedal SSK i samme 
klasse, og det samme gjaldt klas-
sevinnerne i V55, Tor Nystuen, 
Nøtterø, vinneren i V65, Harald 
Stenvaag, og V73-vinneren, Odd 
Kolsrud. Jevnt og høyt nivå, med 
andre ord!

Som på 50 m skjøt V45 og V55 
vanlig halvmatch, de øvrige 
knematch. Stein Martinsen ble 
klar vinner i V45 med 573 p, mens 
Bjørn Egil Hansen vant V55 med 
567 p. Beste knematchskytter var 
Harald Stenvaag med 582 p i V65, 
mens Torkil Hopmark vant V73 
med 573 p.

NØTTERØ BEST I LAGSKYTIN-
GENE

Med to gull og en sølv i de fire lag-
skytingene ble Nøtterø Skytterlag 
avd. NSF beste lag. De vant klart 
match på 50 meter, 15 poeng foran 
Aasa og med Elverum på tredje 
plass. Også match på 300 m gikk 
til Nøtterø, 5 poeng foran Levan-
ger 2 med Elverum på tredje plass. 
På liggende 300 m ble det sølv til 
Nøtterø, ett poeng bak Elverum, 
med Levanger 1 på tredje plass. På 
liggende 50 meter ble det hjem-
mebaneseier, Levanger 2 vant 
foran Aasa og Levanger 1.

Samtlige resultater ligger hos 
Levanger SSL her.

Jentene best! Hilde Stensrud Lundby (i midten) hadde det aller beste resultatet på 60 
skudd liggende, uansett klasse med imponerende 620,5 poeng. Hun vant V45 foran Randi 

Karoliussen (t.v), som hadde stevnets nest beste resultat. Hans Bakken måtte nøye seg med 
bronsemedaljen.

Tre V65-skyttere som utmerket seg gjennom hele mesterskapet. Her får de sine premier på 
60 skudd liggende av varamedlem i NSFs styre, Sille Dypveit. På pallen fra venstre: Helge 
Elvebakk, Levanger, Willy Sverkmo, Namsos og Harald Stenvaag, Vestre Bærum.

https://levangerssl.com/norgesmesterskap-rifle-2021-veteran/
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Når vi leser årbøkene til NSF 
fra 1950 og fremover, er det tre 
forhold vedrørende Løvenskiold-
banen som går igjen i hver eneste 
årbok:

• Løvenskioldbanen har stadig 
dårlig økonomi.

• Det planlagte dugnadsarbei-
det på anlegget er ikke utført.

• Det er uenighet mellom NSF 
og leietagerne og mellom 
leietagerne.

På Løvenskioldbanen skytes 
det totalt sett rundt 6 millioner 
skudd per år. Anlegget er en god 
arena der svært mange får et 
positivt forhold til skyting både 
som skyttere og jegere. Samtidig 

NESTE STEG
Løvenskioldbanen er Norges største sivile anlegg for skytesport og ble gitt i gave til Norges Skyt-
terforbund (NSF) av Carl Otto Løvenskiold i 1951. I forbindelse med forberedelser og gjennom-
føring av Nordisk Mesterskap i 2018 på Løvenskioldbanen ble det veldig tydelig at skytteranlegget 
har store behov for oppgraderinger samtidig som støy og miljø er kommet mye mer på dagsorden. 
Skal Norges største privateide skyteanlegg fortsette å eksistere må det gjøres store miljøtiltak og 
fornyelser. Dette krever mye penger, penger som ikke medlemsorganisasjonen NSF kan bære. NSF 
har derfor opprettet et eget driftsselskap som skal forvalte og utvikle anlegget i fremtiden.

har det vært svært lite inntekter 
til Norges Skytterforbund til å 
drive banen og ikke minst til å 
utvikle den. Det har frem til for få 
år siden vært lite fokus på demp-
ing av lydstøy og å sikre naturen 
og miljøet på anlegget. Dette kan 
ikke fortsette.

Siden 2017 er det foretatt en 
rekke utbedringer og invest-
eringer i regi av NSF og res-
pektive leietagere. Vi nevner 
blant annet:

• På miniatyrbanen er det 
etablert 24 standplasser med 
ny elektronikk, oppretting og 
isolering av den gamle byg-
ningen, nye dører og nå sist 

kulefang med oppsamling for 
alle skivene. Det er etablert 
10 standplasser for pistol 
med ny elektronikk, kulefang 
med oppsamling og isolert 
standplass. I tillegg er det 
en 10M luft standplass som 
vekselsvis kan benyttes for 
viltmål og rilfe/pistol.

• Det er blitt etablert rense-
dammer for avrenning fra 
våtmarksområdet som fun-
gerer både mot sørvest og øst. 
Her ble det levert en fyldig 
årsrapport til Statsforvalteren 
i begynnelsen av september 
2021.

• Standplasshuset til Bærum 
pistolklubb er kraftig op-
prustet.

LØVENSKIOLDBANEN

Løvenskioldbanen i Bærum er bygd i nærheten av blant annet våtmarksområder.
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• På lerduebanen blir det 
samlet opp og deponert 
plastforladninger jevnlig og 
det er blitt gjort en overgang 
til miljøduer. Oppsamling av 
duer og forladninger er blitt 
gjort siden høsten 2020.

Men det må i tillegg til dette 
gjøres mye større fornyelser og 
miljøtiltak i tiden fremover. Dette 
krever mye penger som ikke 
medlemsorganisasjonen Norges 
Skytterforbund kan bære.

Noen planlagte tiltak de neste 
månedene er blant annet:

• Deponering av duer og for-
ladninger på lerduebanen. 
Dette er en stor og ikke minst 
kostbar jobb som derfor må 
deles på budsjettet for minst 
2021 og 2022.

• Feltarenaen (Svingen) skal 
ryddes, opprustes til 1 lang-
hold og 3 kortholdsbaner med 
kulefang med oppsamling. 
Politiet vil bruke denne på 
dagtid. Også en stor invest-
ering som fordeles på minst 
2021 og 2022.

• Ny feltarena (Areal Nord) som 
skal etableres og skreddersys 
for Forsvarets bruk i uked-
agene.

• NSF søker Bærum kommune 
om at rensedammene som er 
opprettet skal bli varige tiltak.

• NSF har i dag en bygning 
(Dælimosen 46) som vakt-
mester disponerer. Denne vil 
bli oppgradert inklusiv et nytt 
kontor og et møterom hvor 
NSF kan ta i mot gjester.

På ekstraordinært Forbundsting i 
august 2020 ble det derfor vedtatt 
å opprette to aksjeselskaper heleid 
av NSF. Det ene selskapet – NSF 

Arrangement AS – ble opprett 
i oktober 2020 og er nå helt og 
holdent konsentrert om å arrang-
ere EM i luft våpen i Vikingskipet 
på Hamar i mars 2022. Det andre 
selskapet – NSF Løvenskiold-
banen AS – er nå opprettet fra 
oktober 2021.

Særforbundet Norges Skytter-
forbund eier gavebrevet, eien-
dommen og alt det som følger 
med som konsekvens av det. 
NSF Løvenskioldbanen AS blir 
et driftsselskap som skal forvalte 
og utvikle eiendommen. Dette vil 
frigjøre kapasitet blant annet i 
NSFs administrasjon til å fokusere 
enda mer på medlemsorganisasjo-
nen. Særforbundets inntekter vil 
være utleie av arealet til drifts-
selskapet og fakturering av timer 
som administrasjonen leverer 
til driftsselskapet (for eksempel 
vaktmestertjenester og avtalefor-
valtning).

Styret i det nyopprettede aksjesel-
skapet NSF Løvenskioldbanen AS 
består av:

• Styreleder Håvard Larsen, 
president Norges Skytterfor-
bund

• Styremedlem Erik Thrane, 
Advokatfirmaet Thrane

• Styremedlem Grete Rasmus-
sen, miljørådgiver Multicon-
sult

• Styremedlem Per Iversen, 
generalsekretær i Norges 
Skytterforbund

• Styremedlem Amanda Kris-
tine Hansen, styremedlem i 
Norges Skytterforbund

Morten Støen er tilsatt i 60% still-
ing som daglig leder og banemes-
ter for Løvenskioldbanen. Morten 
tiltrer fra 1. oktober 2021.

NSF er veldig fornøyd med å ha 
fått med så sterke faglige ressurser 
med på laget for å sikre fremtiden 
til Løvenskioldbanen!

Les også mer om Løvenskioldba-
nen på vår temaside på skyting.
no her.

Hans Kristian Jensrud (t.v.) og Jan Erik Karlsen fra banestyret for 50 m-banen på Løvenskiold 
satt på sikkerhetsmerker etter å ha installert kulefangere på 50m-skivene i vår. Kulefangerne 

begrenser hvor mye bly fra skytingen som havner i naturen rundt banen.
Foto: Svein-Erik Tosterud.

https://www.skyting.no/lovenskioldbanen/
https://www.skyting.no/lovenskioldbanen/
https://www.skyting.no/lovenskioldbanen/
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ORDFØREREN I BÆRUM 

BESØKTE LØVENSKIOLDBANEN

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og andre representanter fra Bærum kommune besøkte i sep-
tember Løvenskioldbanen for en omvisning ledet av Norges Skytterforbunds president Håvard 
Larsen. – Svært nyttig og lærerikt besøk, sier ordføreren.

 // TEKST OG FOTO: Haakon Stensrud //

Våpenkyndig fra Det frivillige skyttervesen Lars Johan Skeisvoll 
Hereid demonstrerte sportsriflen SIG Sauer 200 STR.
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Bakgrunnen for besøket er et 
ønske om sterkere dialog mellom 
Bærum kommune og Norges Skyt-
terforbund om Løvenskioldbanen, 
som siden det ble gitt i gave til 
NSF av Carl Otto Løvenskiold 
i 1951 er blitt til Norges største 
sivile anlegg for skytesport der det 
skytes rundt 6 millioner skudd 
årlig.

Imidlertid står Løvenskioldbanen 
overfor flere utfordringer, spesielt 
når det kommer til demping av 
skytestøy og sikring av natur og 
miljø på anlegget. Les mer om 
dette i artikkelen på forrige side.

For å takle disse utfordringene 
er blant annet god dialog med 
kommunen naturlig, og under 

besøket fikk ordføreren og andre 
representanter fra Bærum kom-
mune en grundig omvisning av 
hele Løvenskioldbanen av NSFs 
president Håvard Larsen. Foruten 
god informasjon om anlegget fikk 
også ordføreren selv oppleve hvor 
mye støy som produseres av en 
rekke ulike våpen og kaliber som 
benyttes på banen. Blant annet ble 
det demonstrert hvor mye støy alt 
fra finkalibrede pistoler og rifler 
i .22 LR til grovkalibrede våpen 
som revolvere i .357 Magnum og 
riflepatroner i 6,5 x 55mm lager, 
samt hvor mye støy som stammer 
fra sportshagler.

Ordfører Hammer Krog – som 
selv har tatt jegerprøven – var 
svært fornøyd med både besøket 

og omvisningen:

– Dette har vært en veldig nyttig 
omvisning for oss. Selv om jeg har 
litt erfaring med skyting selv, så 
er dette et fagområde det er viktig 
at kommunen både skjønner og 
kan, og jeg synes denne dagen har 
gitt oss verdifull innsikt. Spesielt 
dette med hvor ulik støyen er fra 
forskjellige våpen og kaliber er en 
svært nyttig erfaring som vi tar 
med oss videre.

Som ordfører forklarer Hammer 
Krog at hun heier på skyttermil-
jøet, men at hun også må ta be-
folkningen som bor rundt Løven-
skioldbanen sine hensyn på alvor. 
Hun håper på en god og balansert 
dialog rundt Løvenskioldbanen 
fremover.

Ordføreren i Bærum sammen med andre representanter fra kommunen og Norges Skytterforbund på Løvenskioldbanen. Fra venstre: NSFs 
president Håvard Larsen, kommunaldirektør i Bærum kommune Arthur Wøhni, næringssjef i Bærum kommune Tore Gulli, ordfører i Bærum 

kommune Lisbeth Hammer Krog, spesialrådgiver i NSF Arild Groven, banemester Morten Støen, Bærum kommunes innleide konsulent fra KPMG 
Ståle Hagen og våpenkyndig fra Det frivillige skyttervesen Lars Johan Skeisvoll Hereid.
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– Løvenskioldbanen og skytin-
gen som foregår her blant an-
net for politi, forsvar, jegere og 
sportsskyttere er noe jeg har vært 
opptatt av i mange år. Jeg kom-
mer selv fra en jegerfamilie og har 
jegerpøven selv, men samtidig 
må jeg som ombud og ordfører 
lytte til innbyggere som opplever 
støyen fra banen. Og da er det 
utrolig viktig for oss i kommunen 
å ha en god dialog med aktørene 
her på Løvenskioldbanen, og det 
ønsker jeg vi skal fortsette med på 
en hensiktsmessig og bærekraftig 
måte selv om det er utfordringer 
rundt både skytestøy og foruren-
sning, avslutter Bærums ordfører 
Lisbeth Hammer Krog.

Landslagsskytter Rachelle Wolff demonstrerte lerdueskyting for representantene fra Bærum kommune.

Representantene fra Bærum kommune fikk en demonstrasjon av ulike  våpenkaliber. Her 
næringssjef i Bærum kommune Tore Gulli og ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog.



31

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.

BANEMESTER ANSATT 

PÅ LØVENSKIOLDBANEN

Det skjer mye på Løvenskioldbanen i Bærum for tiden, og for å følge opp flere av 
sakene relatert til anlegget har NSF ansatt Morten Støen som banemester i 60% 
stilling. Støen har en lang karrierebakgrunn fra politiet og har i mange år vært en 
svært engasjert pistolskytter.

Støen er født og oppvokst i området i nærheten av Løvenskioldbanen og har lang erfaring fra politiet, der han blant 
annet jobbet for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i over 20 år. Samtidig har han på fritiden også vært en engasjert 
pistolskytter og våpensamler hele sitt voksne liv. Hans interesse for skyting førte til at han de siste årene av sin 
karriere i politiet jobbet som våpenkyndig for Teknisk seksjon i Kripos.

Støen har nå etter lang og tro tjeneste i politiet gått av med pensjon, men når anledningen bød seg til å bidra på 
Løvenskioldbanen så takket han ja til å bli banemester:

– Her blir hovedoppgaven min å holde god kontakt og dialog med leietagerne på banen, men også hjelpe til med 
flere av tiltakene som nå skal gjennomføres på anlegget. I det hele tatt er tanken at jeg som banemester skal være 
en person som er til stede på banen, både for dem som bruker anlegget og også hjelpe til med andre oppgaver som 
dukker opp, forteller han.

Støen er som nevnt en svært engasjert skytter som har brukt mye av sin fritid på Løvenskioldbanen, og er nok et 
kjent ansikt for mange som bruker anlegget. Allikevel legger han til at han tror han fremdeles har mye å lære, og ser 
frem til å ta fatt på arbeidet.

– Jeg har fremdeles mye å lære om anlegget og hvilke planer som er satt for hva som skal skje her i fremtiden, og 
selv om anlegget har noen krevende utfordringer å ta tak i så ser jeg frem til å jobbe som banemester, avslutter han.
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VELLYKKET RIFLE-NM 

PÅ ELVERUM

Simon Kolstad Claussen, Jenny Vatne og Inga Marie Hansrud ble dobbeltvinnere under årets NM 
i grovkaliber rifle på 300m arrangert av Elverum rk for 21. gang på Terningmoen i Elverum andre 
helgen i september. 

 // TEKST:  Bjørn Myrset //

300m-banen som Forsvaret eier 
på Terningmoen var nyrenovert, 
og skytterne responderte i flotte 
forhold med godt oppmøte og hele 
tre nye norske rekorder. To av de 
går som fortjent til Nordstrand 
skytterlag avd NSF, som med fam-
ilien Vatne & Flikkerud tar 300m 
disiplinen på alvor. Søstrene 
Åshild, Jenny og Eline ble his-
toriske under årets NM, da de tre 
søstrene tok et meget fortjent NM-
gull på lag. 

ÅPEN KLASSE-SUKSESS

Først øvelse på agendaen var den 
populære øvelsen 3x20 Std Gev, 
gjennomført på dagen på fredag. 
En øvelse med historisk sus som 
har skaffet nasjonen mange titler 
opp gjennom tidene, både via de 
sivile og militære landslagene. 
NSF har gjort om øvelsen til Åpen 
klasse hvilket resulterte i at både 
veteraner, seniorer, kvinner og 
menn, og sågar juniorer av begge 

kjønn tok del i denne øvelsen i 
år. I tillegg stilte hele den nor-
ske grovkaliber-eliten fra FSU. 
Militærlandslaget hadde nemlig 
sin vurderingskonkurranse på 
Terningmoen rett i forkant av NM, 
herunder de tre kvinnene Jeanette 
Hegg Duestad, Katrine Lund og 
Jenny Stene. Kunne noen av de 
ta opp kampen med FSU-gutta? 
Spenning var der, kommer det en 
ny bombe som i 2020 da Ingrid 
Marie Håkenaasen kapret sølvet?  

Søstrene Jenny, Eline, og Åshild Tovseth 
Vatne fra Nordstrand skytterlag avd NSF, ble 
historiske på NM, Jenny med 2 NM-gull og 
Norgesrekord.
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Svaret var nei, denne gangen gikk 
alle medaljene til tre grønnkledde 
menn. 

Ole Magnus Bakken fra Stange be-
fester sin posisjon som den beste 
på St Gev med flotte 590 poeng. 
Hakk i hel fulgte Endre Hage-
lund fra Kisen msl, som mindre 
enn 24 timer senere var blitt en 
gift mann, med fjorårets sølvvin-
ner i klassen Ingrid Marie. Siste 
medalje gikk til Odd Arne Brekne, 
som denne gangen representerte 
Numedal ssl. Sammen med Kim 
Andre Lund og Hans Kristian 
Wear tok de tre et suverent NM 
gull på lag. 

Den som dog imponerte oss ar-
rangører mest i denne øvelsen var 
debutanten og junioren Martin 
Voss fra Kisen msl som gjør 584 
og tar 6. plassen i NM. Vi frem-
sender dette resultat i håp om at 
NSF godkjenner det som Norsk 
rekord i klasse Junior. Vi skal også 
nevne at stevnevinner i øvelsen ble 
Steffen Halfdan Olssen fra Dan-
mark som vant EO på 591 poeng. 

LIGGENDE SKYTING PÅ 
KVELDEN

Fredag kveld var avsatt til liggen-
de øvelsen i alle klasser. (Vet-
eranene hadde NM i Levanger 
i august). Da hadde studenten 
Simon Kolstad Claussen fra Kisen 
msl ankommet arenaen og i god 
tradisjon hentet han en ny NM-tit-
tel etter å ha levert 596 på sin 
serie. Det var seier med 2 poeng 
til Ole Kristian Bryhn fra VBS 
og Odd Arne Brekne som hentet 
nok en bronse etter rangering på 
innertiere. 

Blant jentene var Jenny Vatne fra 
Nordstrand atter en gang best. 

Hun leverte 592 og var 5 poeng 
foran Oda Andreassen Berg fra 
Elverum rk, som atter en gang tar 
en ligg medalje fra NM. 3 plassen 
gikk til Johanne Reksten Kisen 
msl. 

Kisen fikk atter et NM-gull i det 
19.åringen Hanna Synnøve Huser 
kapret NM gullet etter 590 og 
suveren 6 poengs seier foran Julie 
Johannesen fra Fredrikstad og 
Oda Flikkerud fra Nordstrand. 
Numedal tok dobbeltseier i en 
svært jevn junior menn klasse. 
Philip Saude og Anders Varlo 
Totland var best denne gang, med 
Martin Voss hakk i hel på 3 plass. 

Inga Marie Hanserud var ikke 
snauere enn at hun la inn hele 
390 poeng i kl U16 og vant atter 
en gang et NM-gull som ungdom 
for Numedal. Ola Strand Nilsen og 
Jens Olsrud Østli begge fra Stange 
ss, tok de øvrige medaljene. Inga 
ble dobbeltvinner da hun også ble 
best i match øvelsen 3 x20 under 
årets NM. 

Numedal tar 2 NM gull i lagskyt-
ing, både på Ligg i senior menn, 
samt i junior menn. Nordstrand 
vinner laggull for kvinner mens 
Fredrikstad er best i junior kvin-
ner klassen. Skyteidrettslaget ved 
Meråker vinner laggull i U16. 

MATCHEN ER LANGDRYG

3x40 på 300m er skyttersportens 
mest krevende øvelse, både for 
skyttere, publikum og arrangører. 
Derfor stilte bare 7 menn og 5 
kvinner opp i denne øvelsen.  
Flere som hadde vært på samling 
i flere dage trakk seg før start, noe 
som signaliserer status på øvelsen. 
Skytemaskinen Simon Kolstad 
Claussen var dog ikke svett en 

gang da han var ferdig med sin se-
rie som ga hele 1181 poeng og nok 
et NM gull med henholdsvis 8 og 
10 poeng foran Kim A Lund og Ole 
Kr Bryhn på lørdags morgen. Han 
var i dress og med på premieutde-
ling før også han stupte av gårde 
til Endre og Ingrid sitt brullyp på 
Romerike. 

En annen som mestrer øvelsen 
godt er Jenny Vatne. Hun gjør NM 
største maktdemonstrasjon da 
hun klinker til og setter ny norsk 
rekord med 1170 poeng og vinner 
kvinne klassen med historiske 30 
poeng ned til Johanne Reksten 
fra Kisen. Guro Øie Bævre fra 
Storfjorden ssl på 3. plass henter 
atter en gang en medalje fra NM i 
matchskyting. 

JUNIORENE SKYTER POPULÆRE 
3X20

Mens 3x40 er langdrygt for 
mange, er derimot 3x20 en pop-
ulær øvelse. Her ble det atter en 
gang satt ny norsk rekord. Det 
var 18 åringen Oda Flikkerud 
fra Nordstrand som sto for den 
prestasjonen da hun gjorde hele 
580 poeng med sin Sauer. Med det 
slettet hun rekorden fra 2013 som 
tilhørte Katrine Aanestad Lund. 
Julie Johannesen fra Fredrikstad 
tok sitt 2. NM sølv, mens bronsen 
også her gikk til Storfjorden ved 
Ronja Hammervoll. Martin N 
Voss kapret seieren i junior menn 
foran Ruben Andre Myrset fra 
Elverum rk, og med Marius Gran-
berg fra Kisen. 

Fredrikstad msl var eneste lag 
som stilte lag i NM i matchskyting 
denne gang. De fikk fortjent NM 
gull i junior kvinner.
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FØRSTE NORSKE DELTAKELSE

I PARA-VM LERDUE

Norges Skytterforbund sendte i september fire representanter til Para-VM i lerdueskyting i Italia for 
å kunne utvikle sporten her hjemme i årene framover.

 // TEKST OG FOTO: Norges Skytterforbund //

Fra venstre: Integreringskonsulent Gyda Winther, coach Arne 
Hjelmeseter, utøver Leif Arild Fjellheim og klassifisør Julia 
Solum Øren.
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– Vi deltok for å lære mer om både 
klassifisering, utstyr, konkur-
ransegjennomføring og hva som 
vektlegges i andre nasjoner. Og vi 
møtte folk og ble bedre kjent med 
hvilket miljø dette er for å kunne 
forstå denne delen av skytterspor-
ten best mulig, sier integrering-
skonsulent Gyda Winther.

Winther dro sammen med klas-
sifisør Julia Solum Øren, utøver 
Leif Arild Fjellheim og coach Arne 
Hjelmeseter er Gyda til Lonato 
i Italia. Leif Arild Fjellheim ble 
derfor den første norske par-
atrap-skytteren som deltok i VM.

Han skjøt seg seg til en 20. plass 
med 65 treff i det som også ble 
hans første internasjonale ste-
vne, og mesterskap. I klassen 
SG-S - som Leif Arild konkurrerer 
i - var det Neofytos Nikolaou fra 
Kypros som ble verdensmester. 
Dette foran Oreste Lai fra Italia 
og Mohammed Alhebsi fra De 
forente arabiske emirater som fikk 
henholdsvis sølv og bronse.

– Det har vært et lærerikt og godt 
gjennomført mesterskap, der 
Norge for første gang stilte med 
utøver, og en norsk delegasjon i 
VM, forteller integreringskonsu-
lent Gyda Winther.

– Vi reiser tilbake til Norge med 
gode erfaringer, og vil best mulig 
ta med dette ut i klubber, og 
videre inn i leirduemiljøet. Det 
ligger i større grad til rette for 
god oppstart, rekruttering og 
oppfølging. Julia Solum Øren har 
også gjort en fantastisk jobb med 
klassifiseringer, og tar med seg 
dette videre inn i arbeidet om å 
kvalitetssikre våre klassifiseringer. 
Leif Arild har representert Norge 
på en svært god måte i Italia, både 
erfaringsmessig, men også ved å 
skape god kontakt med nasjoner 
verden over. Arne Hjelmeseter har 

på mesterlig vis fulgt opp, og vært 
en fantastisk trener under mester-
skapet, fortsetter Winther.

Norges Skytterforbund har siden 
2020 arbeidet med utvikling 
av paratrap her hjemme. Målet 
er å skape et så godt tilbud her 
hjemme at vi kan få opp en bredde 
av paraskyttere med interesse for 
å utvikle seg som trapskyttere. 
På sikt vil dette også kunne føre 
til en toppidrettssatsing innenfor 
denne grenen, lik det som allerede 
eksisterer på rifle og pistol i Skyt-
terlandslaget.

– Tilbudet som Gyda og hennes 
team er i ferd med å skape vil bli 
et løft for hele forbundet. Særlig 
mener jeg dette er et godt tilbud 
for funksjonshemmede ungdom-
mer med interesse for hagleskyt-
ing. Bredde avler topp og motsatt, 
så her er plass til alle uansett amb-

isjoner og jeg håper turen til Italia 
gir oss nok kunnskap til å virkelig 
skape en god satsing på paratrap, 
sier sportssjef for Skytterlandsla-
get, Tor Idar Aune.

Integreringskonsulent Gyda 
Winther sier at NSFs satsing på 
paratrap fortsetter:

– Det er allerede meldt seg nye 
interesserte utøvere, og vi ser at 
dette gir resultater og muligheter 
til oppstart og utvikling av par-
atrap i Norge. Nå ligger det en stor 
jobb i å vedlikeholde, utvikle og 
dele kompetansen videre nasjon-
alt, og om vi følger planen videre, 
vil vi oppnå resultater. Vi gleder 
oss til fortsettelsen, representas-
jonen og resultatet til Leif Arild, 
og håper interesserte utøvere og 
klubber tar kontakt, avslutter inte-
greringskonsulent Gyda Winther.

Coach Arne Hjelmeseter og utøver Leif Arild Fjellheim.
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ELVERUM OPEN 

I FIN VEKST

Årets største NSF-stevne ble avviklet på Terningmoen, Flisa og på Løten andre helgen i september. 
Inkludert i det åpne stevnet som gikk på 10m, 3x50m baner og 300m, var også landsstevnet for 
rekrutter 50m, NM Grovkaliber på 300m og to runder NC for veteraner. 

 // TEKST:  Bjørn Myrset //

På 60 liggende øvelsen som ble av-
viklet i regi av Magne Ivar Mellem 
& co i Aasa på Flisa, var det svært 
godt oppmøte og VM-nivå på 
vinnerresultatene. På Løten gjen-
nomførte Tor Egil Mauset et per-
fekt stevne med lovende rekrutter-
ing i løpende villsvin-øvelsen på 
50m. Pistol var denne gangen med 
innendørs på 10m luft. Landsfina-
len for ungdom hadde ikke mange 
deltagere, men de som møtte 
leverte på øverste nivå. 

HENRIK LARSEN

Utøverne fra skytterlandslaget 
som hadde vært i Tokyo hadde i 
utgangspunktet pålagt trening og 
konkurransefri. Men som lærer 
ved NTG dro han allikevel til 
Elverum Open med sine elever og 
tok seg selv med på 60 liggende 
øvelsen i Flisahallen. Her klinket 
han til med stevneseier etter utrol-
ige 632 poeng. 

SVÆRT GODT NIVÅ PÅ 10M LUFT

I skytterhallen på Terningmoen 
var det militære landslaget som 
hadde samling den uken som 
dro lasset. Jenny Stene, Jeanette 
Hegg Duestad og Katrine Lund 
var alle med og i form. Duestad 
var best i første runde hvor hun 
satte banerekord med glimrende 
632,7 poeng. Skytterdronningen 
av 2017 - Katrine Lund - vant det 
andre stevnet etter ny pers på 
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631,7. Men, vi må nevne et par 
tre resultater til. Først og fremst 
Pernille Woll fra Kisen, 15-årin-
gen som nettopp ble konfirmert 
leverte 417,2 i klasse U16.

Rett bak fulgte enda en 15-åring 
- Jens O Østli fra Stange - med 
415,5. Martine Sve vant JK med 
628,5, også det på et svært godt 
internasjonalt nivå. Therese 
Løvhaug fra Elverum og Martin 
Rogne-Sørlie fra Kisen vant hvert 
sitt SH 2-stevne, med henholdsvis 
632,2 og 632,5.

PISTOL

Pistolgutta stilte med blant annet 
to Bærumsskyttere. Ole-Harald 
Aas og Ludvik Hembre skal i høst 
trene mye sammen på Terning-
moen. Hembre avtjener vernep-
likten der frem til Jul, mens Aas 

flytter til Elverum og starter ny 
tjeneste som våpentekniker ved 
Elverum Tekniske Verksted. Aas 
var best denne gang på tross av 
å ha vært i utenlandstjeneste det 
siste halve året. Åpnet med 2 x 572 
på 10m. 

VILTMÅL

På Løten var det ingen som 
kunne hamle opp med årets 
norgesmester. Even Nordsveen 
fra Løiten knuste all motstand i 
øvelsen løpende villsvin på 50m. 
Tor Egil Mauseth som var ste-
vneleder rapporterer om meget 
gledelig rekruttering på gang, 
samt at OL-mesteren fra 1988 
fortsatt holder koken og at stevnet 
for ettertiden vil bli med på den 
faste terminlisten.  

FREMTIDEN

Vi i Elverum Rifleklubb ønsker 
flere med, for vi kommer fra DFS 
og er vant til LS og det trøkket 
som er der. Folkemyldring er og 
blir god musikk for oss skyttere, 
og at det årlig kan bli et stort ste-
vne kanskje med et NM for noen 
klasser i seg, er noe svært mange 
ønsker seg. 

Danskenes landslagstrener Tore 
Brovold, ønsker å inkludere et 
Skeet-stevne på banen «sin» på 
Terningmoen under Elverum 
Open. Vi ønsker å invitere hele 
leirduemiljøet hos naboene fra 
Rena og Løten. Vi håper de kan 
samle seg og blir med på å ar-
rangere både Nordisk Trap og 
Skeet. Pistolmiljøet bør benytte 
seg av den flotte nye skytterhallen 
i Søndre Elverum og ikke minst 
den store flotte 25m-banen på 
Terningmoen må kunne tas i bruk. 
Skytefeltet er fullt av baner, så et 
feltstevne kan også bakes inn om 
det er en ønsker.

Som om det ikke er nok ønsker 
bueskytterne som trener vegg i 
vegg med oss å ta del. Sist men 
ikke minst, er Elverum skytterlag 
fra DFS også interessert i å legge 
til rette for et arrangement under 
Elverum Open på sikt. 

Vi i Elverum rk, venter spent også 
på hvordan neste års felles-NM 
for alle baneøvelser blir. Uansett 
skal vi nå evaluere årets koronav-
ersjon av Elvreum Open og starte 
planleggingen av neste.

• Komplette resultater fra 
Elverum Open 2021 finner du 
også på nett her.

Pernille Woll står som representant for 
tilveksten for en svært gledelig prestasjon 
da hun leverte 417,2 og vant 10m luft i U16 
klassen.

Pistolgutta Ole Harald Aas og Ludvik Hembre 
fortsetter sitt neste skytterkapittel sammen 

på Terningmoen. 

http://elverum-rifleklubb.idrettenonline.no/
http://elverum-rifleklubb.idrettenonline.no/
http://elverum-rifleklubb.idrettenonline.no/
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– Vi er veldig fornøyd med den 
lista vi har nå og ser fram til å 
jobbe med disse utøverne gjen-
nom kommende sesong. Vi har 
tatt hensyn til koronapandemien 
og tar med oss svært mange fra 
siste års UNG-landslag i tillegg til 
mange nye, for å gi alle mulighet-
en til å vise seg fram nå når også 
internasjonale konkurranser blir 
aktuelt igjen, sier sportssjef Tor 
Idar Aune.

• Trykk her for å se den full-
stendige listen over de 62 
utøverne som blir en del av 
NSFs toppidrettssatsing i 
2022.

ET UNGT SKYTTERLANDSLAG

Skytterlandslaget 2022 blir rekor-
dungt med hele 39 skyttere under 
25 år. Satsingen er inspirert av 
suksessen våre unge utøvere 
oppnådde i OL i Tokyo og i Skyt-
terlandslaget UNG kommende 
sesong kryr det av fremadstor-
mende talenter.

– Vi fortsetter foryngelsen av 
Skytterlandslaget og sesongen 
2022 blir ekstra spesiell. Vi tar 

44 utøvere har fått plass på Skytterlandslaget 2022. I tillegg kommer ni skyttere i tre ulike trenings-
grupper, samt ni hospitanter til Skytterlandslaget UNG. Totalt er det 62 navn på listen til NSF top-
pidrettssatsing til neste år. 2022 markerer en historisk satsing på unge utøvere, og at parautøverne 
blir fullt integrert på Skytterlandslaget.

vare på svært mange av de eta-
blerte UNG-skytterne som ikke 
har fått skyte internasjonalt gjen-
nom koronapandemien og åpner 
i tillegg opp for nye skyttere inn 
i vår satsing, sier sportssjef Tor 
Idar Aune.

PARAUTØVERE FULLT INTE-
GRERT

OL-og PL-utøvere på Skytterland-
slaget skal fra nå av jobbe sam-
men om alt og blir gitt akkurat 
de samme muligheter. Paraland-
slaget for rifle legges ned samti-
dig med starten på en historisk 
satsing på unge utøvere.

– 2022 blir året der vi for alvor 
markerer vår satsing på unge utø-
vere i Skytterlandslaget, og denne 
gang er det innen rifledelen av 
paraskytingen det blir størst 
endringer. Vi gir fire unge utøvere 
muligheten på tre forskjellige 
nivå innen Skytterlandslaget 
UNG og trapper ned vår satsing 
på etablerte pararifleskyttere, 
som har utgjort stammen de siste 
årene, sier sportssjef Tor Idar 
Aune.

Paraskytingen blir fullt integrert 
i NSFs øvrige satsing og det blir 
ikke eget Paralandslag på rifle fra 
neste sesong. Nå vil oppfølgingen 
av utøvere skje i Skytterlandsla-
get UNG, der både potensielle 
OL- og PL-utøvere blir en del av 
samme trenings- og konkurranse-
gruppe. Dette skjer under ledelse 
av landslagstrenerne Andrea 
Wick og Malin Westerheim.

– Vi er stolte av det paratilbud vi 
har hatt i Norges Skytterforbund 
gjennom 10-15 år og føler vi tar 
et nytt, men naturlig steg videre 
gjennom å vektlegge satsing 
på unge utøvere og samtidig 
fullføre integreringsarbeidet. 
Fra nå av har vi kun utøvere på 
Skytterlandslaget, uavhengig 
av hvilke øvelser de skyter eller 
konkurranser de jobber mot, og 
uttrykket parautøver blir mindre 
vesentlig å bruke, sier sportssjef 
Tor Idar Aune.

For fullstendig informas-
jon om uttaket til Skytter-
landslaget 2022, samt top-
pidrettsplan og sportsplan, 
se nettsiden:

SKYTTERLANDSLAGET.NO

TOPPIDRETT

https://www.skyting.no/2021/10/17/her-er-skytterlandslaget-2022/
https://www.skyting.no/2021/10/17/her-er-skytterlandslaget-2022/
https://www.skyting.no/2021/10/17/her-er-skytterlandslaget-2022/
https://www.skyting.no/2021/10/17/her-er-skytterlandslaget-2022/
https://www.skyting.no/2021/10/17/her-er-skytterlandslaget-2022/
https://www.skyting.no/forside-2-2/skytterlandslaget-2/
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ESCs presidium består av totalt 
15 medlemmer, se en oversikt 
over alle medlemmene på ESC 
sine nettsider her. Presidiet 
baserer seg først og fremst på 
videomøter, men det neste fysiske 
møtet vil være på Hamar i mars i 
forbindelse med EM 10M 2022.

– Skyttersporten både nasjonalt 
og internasjonalt står overfor 
flere utfordringer. Jeg vil spesielt 
arbeide for format og digitaliser-
ing som gjør sporten vår mer tilg-
jengelig og interessant for alle, og 
jeg vil arbeide med miljøspørsmål 
både knyttet til bly og støy, sier 
nyinnvalgte Håvard Larsen, og 

NSFS PRESIDENT BLIR STYREMEDLEM I ESC
NSFs president Håvard Larsen ble under generalforsamlingen i den europeiske skytterorganisasjo-
nen ESC (European Shooting Confederation) valgt inn som styremedlem i organisasjonens pre-
sidium for de neste fire årene. Dette er første gang det er et norsk medlem av presidiet siden Unni 
Nicolaysen gikk av som ESCs president i 2009.

fortsetter:

– Jeg takker forbundsstyret for 
tilliten. Endringer i store or-
ganisasjoner skjer sjelden raskt. 
Det må arbeides langsiktig, men 
målrettet. Første steg er at vi alle 
klarer å arrangere et vellykket 
EM-arrangement på Hamar i 
mars neste år.

Under generalforsamlingen ble 
det også gjennomført president-
valg for ESC. Her ble tysk-russis-
ke Alexander Ratner valgt som 
ny president. Han tar over etter 
russiske Vladimir Lisin som har 
hatt to roller i internasjonal skyt-

tersport de to siste årene, der han 
har vært president både for ESC 
og det internasjonale skytterfor-
bundet ISSF på samme tid. Ratner 
vant valget med 52 stemmer, 
mens motkandidaten – italienske 
Luciano Rossi – fikk 43 stemmer.

VALG I EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION

Håvard Larsen

Alexander Ratner.
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Omkvedet fra de enkelte politi-
distrikter har vært, at bare vi får 
søknaden digitalt blir alt så mye 
bedre. Det er forståelig, at det kan 
ta tid å tyde kråketær fra folk som 
knapt nok er i stand til å lese det 
de selv har skrevet, men å bruke 
inntil 8 måneder, er vel i drøyeste 
laget.
 En interessant ting å 
merke seg, er utsagnet om at den 
digitale våpensøknaden på nett 
også var for å få ned saksbehan-
dlingstiden. En undersøkelse på 
politiets egen hjemmeside, før 
det digitale søknadsskjemaet 
ble innført, viste at for eksem-

ET KRITISK BLIKK PÅ POLITIETS BEHANDLING 
AV VÅPENSØKNADER

Helt siden behandlingen av våpensøknader ble fjernet fra hvert enkelt politikammer og sentralisert 
i et våpenkontor i hvert politidistrikt, har saksbehandlingstiden vært et stadig tilbakevendende irri-
tasjonsmoment blant landets jegere og skyttere. Ikke bare har prisen vi må betale for å få søknaden 
behandlet økt, men saksbehandlingstiden har også økt drastisk for å si det mildt.

// AV HANS OLAV BJELVIN //

pel Agder politidistrikt hadde 
en saksbehandlingstid på fra 24 
til 28 uker, mens de etter at det 
digitale søknadsskjemaet ble 
innført, hadde økt saksbehan-
dlingstiden til mellom 28 og 32 
uker. Økingen av saksbehandling-
stiden er gjeldende for omtrent 
samtlige politidistrikt, med noen 
unntak, som for eksempel Oslo 
politidistrikt med sine 11 uker og 
Sør-Vest politidistrikt som kan 
skilte med fra 3 til 4 uker. Jeg 
gjør oppmerksom på at tallene 
her og i fortsettelsen, med mindre 
annet er nevnt, baserer seg på tall 
fra 2020.

 Nå skal det sies at de 
respektive våpenkontorer er 
pålagt flere oppgaver enn å bare 
å behandle våpensøknader. Vi 
snakker her om registrering, 
saksbehandling og oppfølging 
av bekymringsmeldinger. Videre 
behandle klagesaker på avslag av 
våpensøknader, som er både tid-
krevende og vanskelige, i og med 
at klagesaker ofte videresendes til 
politidirektoratet POD for endelig 
avgjørelse. Slike saker kan også 
involvere korrespondanse mellom 
klager, advokat og våpenforvalt-
ning.
 I følge opplysninger fra 

KRONIKK
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politiet, foretas det også jevnlige 
innrapporteringer og kontroll 
med våpengebyrer, som for ek-
sempel kontrolleres manuelt mot 
nettbank. Våpenforvaltningen 
driver også med ajourføring av 
lagerbeholdning hos forhandlere, 
samt saksbehandling av søknader 
om innførsel av våpen, våpendel-
er og ammunisjon. Behandling av 
dødsbo, hvor våpen er involvert, 
er også en oppgave som spiser av, 
i utgangspunktet, tilmålte og be-
grensede ressurser. Dette i likhet 
med andre avdelinger i de enkelte 
politidistrikter.
 Når dette bemerkes, er 
det ikke for å unnskylde den 
sene saksbehandlingstiden, men 
for å synliggjøre at de enkelte 
våpenkontorer har flere arbeid-
soppgaver enn behandling av 
våpensøknader, som naturlig nok 
må legges i prioritert rekkefølge. 
I tillegg kommer også ufullsten-
dig utfylte søknader, og søknad-
er som mangler obligatoriske 
vedlegg. Det som er nevnt her, er 
bare noen få av de oppgaver kny-
ttet til våpenforvaltningen, som 
de enkelte våpenkontorer har av 
arbeidsoppgaver.
 Er dette nok til å forsvare 
den lange saksbehandlingstiden? 
En rigid og byråkratisk saksbe-
handling, er heller ikke med på i 
lindre irritasjonen blant landets 
våpensøkere.
 De enkelte våpenkon-
torene mottar årlig mellom 
1000 og 8000 søknader om 
erverv av skytevåpen. De enkelte 
våpensøkere skal vandels- og 
behovssjekkes, og det er her noe 
av kritikken blant våpensøkere 
får substans. Spørsmålet blir 
også om de enkelte våpenkontor 
kanskje burde se på hvordan 
arbeidet organiseres og om det er 
effektive grep som kan tas for å 
korte ned saksbehandlingstiden 
på våpensøknader. Det er ikke 

akseptabelt, at personer som tar 
jegerprøven i enkelte politidis-
trikter, ikke kommer seg på jakt 
med eget våpen, før året etter at 
de har tatt jegerprøven. Enkelt 
sagt er dette ingen god omdøm-
mebygging av en organisasjon 
som også skal framstå som et 
serviceorgan. 
 Må en søknad fra en per-
son med uplettet vandel og doku-
mentert behov for skytevåpen, ta 
opp til 6 måneder? Vi er da inne 
på det jeg mener er en rigid og 
byråkratisk saksbehandling. For 
selv om politidistriktet selv sier at 
de har f.eks 6 måneders saksbe-
handling, bør jo ikke dette bety at 
alle våpensøknader nødvendigvis 
skal ta så lang tid å behandle. Da 
er vi også tilbake til effektiv utny-
ttelse av tidsbruken og fornuftig 
organisering av saksbehandlin-
gen.
 Hvordan stod det så til 
med saksbehandlingstid, antallet 
våpensøknader og bemanning på 
de enkelte våpenkontorer i 2020?
 Bare for å ta noen ek-
sempler: Finnmark politidis-
trikt behandlet i 2020, 1100 
våpensøknader med en saksbe-
handlingstid på 4 uker. Nordland 
politidistrikt behandlet i 2020 
opptil 3900 søknader med 4 saks-
behandlere. Saksbehandlingstid-
en var fra 4 til 6 uker.
 Til sammenlikning brukte 
Agder politidistrikt mellom 24 
og 28 uker på å behandle 5019 
søknader, mens Øst politidistrikt 
brukte mellom 10 og 12 uker på 
å behandle opptil 8000 søknad-
er. Hva sier dette oss? Hvordan 
prioriteres våpensøknader i de 
enkelte politidistrikter og hvor 
mange årsverk setter man til å be-
handle søknadene? På spørsmål 
om hvor mange ansatte som job-
ber på de enkelte våpenkontor, er 
det bare et fåtall politidistrikter 
som oppgir den faktiske beman-

ningen. Hva forteller dette oss? 
Sier dette noe om prioriteringen 
av våpensøknader? Er bemannin-
gen her en ressurs som det er lett 
å prioritere til andre oppgaver?
 Det er betimelig å stille 
spørsmål med dette, og det er en 
utfordring for politietaten å ta 
grep for å komme våpensøkere 
i møte. Situasjonen slik den er i 
dag, er langt fra tilfredsstillende, 
og dette er en erkjennelse som 
også politietaten må ta inn over 
seg.
 Å hevde at et digitalt 
søknadsskjema skal få ned 
saksbehandlingstiden er i beste 
fall naivt. Særlig når vi erfarer 
at saksbehandlingstiden, i de 
fleste politidistrikter, har økt 
etter at det digitale skjemaet ble 
innført. Å hevde at politiet har 
utfordringer når det gjelder or-
ganisasjonsutvikling og effektivis-
ering av tidsbruken, er så absolutt 
på sin plass. Ved siste sjekk på 
politiet.no under informasjon 
om å søke om tillatelse til våpen, 
saksbehandlingstid, har det for 
2021 kommet endringer i saks-
behandlingstiden. Noen i positiv 
retning, som Agder politidistrikt 
som nå har redusert saksbehan-
dlingstid med fra 16 til 20 uker, 
mens Øst politidistrikt har økt 
sin saksbehandlingstid fra 16 til 
20 uker. Også Innlandet politi-
distrikt har en drastisk økning av 
saksbehandlingstiden fra tidligere 
15 til 20 uker til nå fra 22 til 26 
uker.
 Avslutningsvis konsta-
terer jeg mangelen på et skikke-
lig engasjement og initiativ fra 
organisasjoner som skal ivareta 
våre interesser. Norges Skyt-
terforbund og Norges Jeger- og 
Fiskerforbund er herved nevnt. 
Jeg etterlyser sterkere engasje-
ment fra disse omkring prob-
lemet skissert i denne kronikken.
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For å sende av gårde en 155 mm 
Haubitsergranat med masse 
som en sementsekk og hastighet 
450m/s var også her tennhetten 
en viktig komponent. Jeg var i 
feltartilleriet i militæret oppsatt på 
M 109, et 25 tonn tungt beltedrevet 
kjøretøy. Først ble granaten 
(projektilet) satt an mot rillene i 
løpet. Så ble kruttposene hver med 
masse på over 1 kg og nummerert 
3,4,5,6 og 7 puttet inn i kammeret. 
Antall poser varierte med 
skuddavstanden. For antenning 
av kruttet, ble tennpatroner/
tennhette, størrelsen med en .460 
S&W M patron, satt inn i kilen 
(sluttstykket). For å få av gårde 
granaten måtte altså tennstemplet 
slå inn i en trykkforsterket 
«rifletennhette».

Det finnes to typer tennhetter; 
Berdan tennhetter og Boxer 
tennhetter. Boxer tennhetten er 
oppfunnet av en engelskmann 
og Berdan tennhetten av en 
amerikaner. Ingen av de to fikk 
suksess i sine hjemland. Boxer 
tennhetter er vanligst i USA, mens 
Berdan tennhetter tidligere var 
vanligst i Europa. Nå er boxer 
tennhetten nesten enerådende også 
her. Begge tennhettene er laget av 
at en messingplate er  presset om 
til en kopp. Platetykkelsen varierer 
avhengig om det er pistol/rifle eller 
magnum tennhette. På undersiden 
av toppflaten er det smurt på et tynt 
lag med tennsats. Boxer tennhetten 

Tennhetten er en av fire komponenter i en patron, som i tillegg består av 
hylse, projektil og kruttladning. Den gjør ikke så mye av seg. Diameteren 
til små pistol/rifletennhetter er 4.45 mm, diameteren til store pistol/ri-
fletennhetter er 5.33 mm og tennhettene til .50 BMG er 8 mm i diameter. 
Oppgaven til tennhetten er å antenne kruttet. Liten men uunnværlig. 
// AV WILLY KLETTE //

har en innebygget ambolt, som 
hviler mot tennsatsen. Berdan 
tennhetten bruker ambolten som 
er bygget opp i tennhettlommen 
i hylsen. Når tennstemplet 
treffer tennhetten, komprimeres 
tennsatsen, og varmen som dannes 
tenner tennsatsen, som igjen 

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  
I DENNE SPALTEN DELER 

HAN AV SIN KUNNSKAP OG 
ERFARINGER. 

tenner kruttet (vanligvis!). Berdan 
hylsene har ett hull på hver sin side 
av ambolten. Boxer hylsen har bare 
et sentralt hull i bunnen av hylsen, 
noe som gjør at det er lett å fjerne 
brukt tennhette når en skal lade 
om. Den gangen Berdan hylser 
nesten var enerådende i 9*19 mm 

Willys Lyman True-Line Jr. Press kjøpt i 1968. 
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og 6.5*55 mm var det et stadig 
strev med synåler og vanntrykk for 
å få ut tennhetten. Jeg tror at 4.5 
mm og 5.5 mm og 5.05 mm Berdan 
tennhetter ikke lenger er å få kjøpt.

Inntil begynnelsen av 50- årene 
brukte ammunisjonsprodusentene 
ofte tennhetter med tennsats 
som inneholdt kvikksølv med 
kjemisk tegn Hg. Ved avfyring 
ble kvikksølvet drevet dypt inn i 
hylsens indre messingstruktur. 
Noe som førte til metallisk sprøe 
hylser uegnet til omlading. 
Den gangen brukte tannlegene 
kvikksølv blandet med sølv; 
kvikksølvamalgam, tilsvarende ble 
hylsene til «messingamalgam». 
Det ble forbud mot kvikksølv i 
tennhetter. Men fortsatt noen år 
etter det ble det brukt tennhetter 
som inneholdt salter som førte til 
alvorlig rustdannelser i løpet. Med 

mistanke om det måtte en straks 
etter avsluttet skyting svabre løp 
og resten av våpenet med varmt 
såpevann. Den eneste patronen fra 
krigens dager som alltid har vært 
rustfri er .30 M1 US Carabin.

Tennsatsen som brukes i mange 
tennhetter blir laget av resorcinol 
sulfatert med svovelsyre, 
tilsetting av salpetersyre gir 
trenitroresorcinol, kjent som 
styphnic syre. Syren behandles med 
blynitrat. Det som er i tennhetten 
er saltet bly styphnate, som er 
sprengstoff. Tennhetter skal alltid 
oppbevares i originalesken. Rester 
av tennhetter skal aldri oppbevares 
i syltetøyglass. Over tid dannes 
det et gulgrønt pulver i bunnen 
av glasset. Ved friksjon kan det 
antennes, og en får kjedereaksjon 
slik at alle tennhettene eksplodere 
momentant. Gjennom årene er det 

rapportert om dødsfall, særlig i 
USA.

Det er blitt vanlig blant ladere å 
ha halvautomatiske ladepresser. 
Tennhettene mates fra et vertikalt 
rør av messing eller aluminium. 
Rundt dette røret er det et kraftig 
stål ytterrør, som kanaliserer 
energien fra eventuell eksplosjon av 
tennhettesøylen oppover. Jeg har 
besøkt kommersielle ladere i USA. 
Over apparatene var det typisk 
sorte krater i taket etter tennhette 
eksplosjoner. På Lee sine såkalte 
halvautomatiske ladepresser er 
det bare skråstilt plastplate med 
plass til 100 tennhetter. Ingen 
beskyttelse ved eksplosjon. For 
å sitere Darwin P Erlandsen i 
Dusteforbundet; Jeg sier ikke mer.                                                                                
Ved all håndtering av 
tennhetter skal en bruke 
vernebriller eller visir. 

Ulike tennhetter og tennpatronen til 155 mm haubitser.



44

Når en skal oppbevare tennhetter, 
skal det ikke oppbevares i stålskap. 
Ved eventuell brann lar ikke 
trykkøkningen seg ventilere bort. 
Tennhettene skal oppbevares i 
skap, av finer eller sponplater. Å 
ha oppbevart 10 000 tennhetter 
samtidig i private hjem, dekker vel 
de fleste hjemmeladere sitt behov. 
Krutt og tennhetter skal aldri 
oppbevares sammen. For å ha sagt 
det; Krutt skal også oppbevares 
i treskap på samme måte for å få 
ventilert bort trykket ved brann.

Noen lager Reodor Felgen-
instrumenter for å bestemme 
settedybden av tennhetten i 
hylsen. Er du involvert i benchrest-
skyting kan det vurderes. For 
andre er pratet om «seating 
depth» rent vrøvl. Jeg vil jeg sitere 
Erik Braathen, redaktør av Våpen 
i #4 1975; Det er bare en korrekt 
dybde og det er «primer´n helt i 
bånn». Benene på ambolten skal 
presses helt ned mot bunnen av 
hettelommen. Før i tiden fikk en 
kjøpt tennhetter som enten  var 
buet eller flate bak. Derfor fulgte 
det med to typer tennhettepuncher 
fra fabrikantene av ladepresser. På 

min Star of San Diego er den buet, 
og innpressing av flate tennhetter 
fungerer utmerket.  

Jeg har i flere år brukt Remingtons 
store riflehetter # 9 ½ ved lading 
av caliber .50 S&W M på min 
Tru-Line jr. presse. Tennhettene 
har alltid vært lette å få satt i 
hettelommen. Jeg prøvde LR # 9 
½ tennhetter fra Magtech. Stor 
kraft måtte til. Jeg måtte holde i 
bordet med venstre hånd. Jeg har 
også brukt andre US tennhetter 
uten problemer. Årsaken var 

ikke trang tennhettelomme, men 
for stor diameter på Magtech-
tennhetten. Jeg reklamerte straks 
til importøren. Jeg fikk i bytte 
Magtech small pistol # 1 ½  som 
fungerte utmerket. Var så myke at 
jeg kunne bruke pinneavtrekket på 
min S&W modell 27 uten klikk. 

Øverst på denne siden ser du 180 
graders snitt av en tennhette, og 
tabell med tykkelse av metallet, 
diameter og høyde, fra vanlige 
tennhettefabrikanter. Federal har 
tynnest metall på anslagsflaten.

For stor tennhette.


