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I forrige Skytternytt gledet vi oss over gjenåpningen av landet, 
men dessverre ble gleden kortvarig og når vi nå går inn i et nytt 
år er det tydelig at pandemien også vil prege både samfunnet 
og idretten i 2022. For oppdatert informasjon om alle smittetiltak 
som gjelder for Norges Skytterforbunds aktivitet, se vår 
informasjonsside på skyting.no her.

Når det er sagt, så skjedde det heldigvis mye spennende rundt omkring i 
Skytter-Norge i den perioden landet var åpnet igjen, og i dette årets siste 
utgave av Skytternytt kan du blant annet lese om:

– NM på 15-meter rifle, og NM i luftvåpen for rifle, pistol og viltmål på 
Ørland ble vel gjennomført over en helg i midten av november! Det ble 
mange fantastiske resultater å vise til etter en svært en hektisk og be-
givenhetsrik NM-helg for mange. Les mer på side 26.

– 22 ivrige unge norske utøvere som etter en lang periode med nedsteng-
ing på grunn av pandemien endelig fikk anledning til å til Budapest for 
å delta på det internasjonale stevnet Hungarian Open i november. Her 
høstet de en rekke medaljer og gode erfaringer. Les mer på side 20.

– Den planlagte skytehallen i Kongsvinger, som har store ambisjoner for 
fremtiden. Les mer på side 18.

– President’s Cup i Polen, der de beste skytterne i verden fikk bryne seg 
på et nytt “eksperimentelt” konkurranseformat. Les mer på side 32.

– Forhistorien til Dokka skytterhall - som i utgangspunktet skulle rives, 
men som i dag er en flott innendørshall på grunn av innsatsen til flere 
ildsjeler i nærmiljøet. Les mer på side 10.

– ... Samt våre faste spalter Ladehjørnet, Historisk tilbakeblikk og mye 
mer!

Vi ønsker riktig god lesning og godt nytt år!

www.skyting.no
https://www.skyting.no/2021/12/20/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/
https://www.skyting.no/2021/12/20/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/
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VINTER
– OG NYTT ÅR MED NYE MULIGHETER PRESIDENTEN 

HAR ORDET
Helgen 5.–7.november var det kretsledersam-
ling med rundt 60 representanter for kretser, ut-
valg og administrasjonen møtes. Formålet med 
samlingen var å knytte kretser, administrasjon 
og Breddeidrettskomiteen tettere sammen 
samtidig som arbeidsfordelingen og prioriterin-
gene blir tydeligere. Det var en meget god og 
nyttig samling med stort engasjement. At vi en-
delig kunne møtes fysisk og diskutere uformelt 
utenfor møterommet var godt for alle.

Sentralt på samlingen var breddeidrett, bredde-
idrettsplanen og anlegg og miljø som del av dette. 
Samlingen var samstemt om at vi ikke bare må fokus-
ere nye anlegg, men enda mer fokusere å beholde de 
anleggene vi har. Det ble besluttet at president/gener-
alsekretær skal delta på så mange kretsting som mulig 
og at det skal presenteres og drøftes løsninger for 
hvordan både vedlikeholde banene våre og hvordan 
bedre forholde oss til miljøkrav.

Forbundsstyremøtet i november er et av de aller 
viktigste hvert år. På årets møte behandlet styre blant 
annet alle forslag til regelverksendringer gjeldende 
fra 1. januar 2022 (alle vedtak fulgte Teknisk Komites 
innstilling), Rammebudsjett for 2021, Toppidrettspla-
nen for 2022 og breddeidrettsplanen for 2022-24. 
Protokoll fra dette møtet kan du lese her.

Pandemien har selvsagt preget skytteråret 2021, men 
vi har klart å opprettholde mer aktivitet enn de fleste 
andre forbund både når det gjelder topp og bredde. 
Vår idrett har fått vist seg frem på riksdekkende me-
dier under NM-veka i Sarpsborg, under OL og PL og 
nå sist ikke minst under NM Luft fra Ørlandet. Dette 
har gitt positiv oppmerksomhet for skytesporten.

I vårt internasjonale forbund ISSF skjer det vedtak 
om endringer som skaper stort engasjement. Det 
er vanskelig å se at det skal vedtas store endringer i 
konkurransereglene uten at i det minste utøverne blir 

involvert og hørt slik at de forstår de endringene som 
vedtas. Slik har det ikke vært i 2021, spesielt ikke de 
siste 2 månedene. Utøverkomiteen i ISSF har til og 
med fått engasjert IOC til å påvirke finalegjennom-
føringene. Her blir det helt sikkert endringer på det 
som vedtatt 9. november 2021, men det er usikkert 
hva det endres til. Bare å følge med.

2022 blir et begivenhetsrikt år. Vi skal arrangere EM 
i luftvåpen på Hamar i mars. Så langt er rundt 140 
frivillige engasjert til å være med å arrangere mester-
skapet. Pandemien vil også prege 2022. Vi arbeider 
derfor tett med andre norske arrangører av inter-
nasjonale mesterskap og med lokale myndigheter på 
Hamar. Helgen før vi skal rigge Vikingskipet til EM 
arrangeres det VM på skøyter. Det gjør at både kom-
munen og vi har helt ferske erfaringer med situasjo-
nen.

Før EM er det NM i luftvåpen i Alfhallen i regi av Kis-
en MSL. Vi håper på gode TV-sendinger derfra. Kisen 
MSL arrangerer Kisen Open medio januar og her 
legger de opp til å gjennomføre de nye finaleprogram-
mene slik de måtte være vedtatt på dette tidspunktet.

Videre har vi allerede begynt planleggingen av NM 
Bane 2022 for alle grener på Løvenskioldbanen i uke 
26. Her også håper vi på gode TV-sendinger for å vise 
bredden i sporten vår.

Takk for den flotte innsatsen du gjør for NSF, våre 
34.000 medlemmer og sportsskytingen i Norge. NSF 
ønsker deg og dine en et godt nytt sportsskytter-år 
2022!

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

Håvard Larsen

President

mailto:mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=
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SISTE NYTT FRA

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Nå er det straks nytt år!

Norge har igjen fått stifte bekjentskap med en ny vi-
rusvariant - omikron - som nok en gang utfordrer oss. 

Heldigvis fikk vi avviklet NM 10m og 15m på Ørlandet 
før dette slo inn. Under arrangementet ble vinneren 
av Feinwerkbau Cup kåret. En overraskende vri var 
lagt inn slik at det ikke ble den som hadde skutt best 
som vant. Personlig synes jeg det var flott at viltmål 
var med og fikk en sentral plass i hallen - de har ofte 
vært overlatt for mye til seg selv. De representerer en 
stolt tradisjon i skytter-Norge og fortjener å få vise 
seg fram til et bredere publikum.

Som alltid under mesterskap dukker det opp saker 
som ikke går helt etter planen og som gir rom for 
forbedringer, dette skal vi i forbundet og de klubber 
og kretser som er involvert i gjennomføringen av 
Norgesmesterskap ta tak i, slik at arrangementene 
blir bedre. 

Neste NM i 10m er “rett rundt hjørnet” med Kisen 
MSL som arrangør og deretter går det raskt mot vår 
med NM i de andre grenene. Så vi har mye å se fram 
til. 

I forrige spalte tok vi opp dette med bekledning 
-  og hvor forskjellige vi som skyttere kan se ut. Det 
var gledelig å se under NM på Ørlandet at de fleste 
skytterne brukte en eller annen form for klubbekled-
ning. La oss alle sørge for at dette er trenden framo-
ver. Det er viktig for å framstå som det vi er, nemlig 
idrettsutøvere som utøver en lovlig idrett.

Dessverre er det noen skyer i horisonten for vår sport, 
blyforbud eller krav om oppsamling av dette gir oss 
hodebry om ikke annet. Det vil være en katastro-
fe, spesielt for feltskytingen om vi ikke kan få til en 
forståelse for at sportsskyting i all hovedsak foregår 
innenfor gitte rammer ( i form av enten fast skyte-
bane, eller ei feltløype som brukes flere ganger), slik 

at det også “ute i skauen” er en kontroll på hvor blyet 
havner.

Om det lykkes vites ikke, men det som er helt sikkert 
er at vi alle må se på hva vi kan gjøre i egen klubb. 
Har vi kontroll på eventuell avrenning? Har vi rutiner 
på plass for å tømme kulefangere og er det mulig å 
få på plass kulefangere med oppsamling også ute i 
feltløypa? 

Kretslederkonferansen ble  avholdt i november med 
mange gode diskusjoner og informasjon fra styret og 
administrasjonen. Kretsundersøkelsen “avslørte” ikke 
noen store saker, men det kom noen innspill som er 
verdt å følge opp. Vi i BIK møtte nesten fulltallig for 
å høre hva som rører seg ute i kretsene - noe som er 
svært viktig for oss. 

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 et aktivt 2022 med 
mye skyting må dette ordnes så snart det er mulig. 
Det er i hvert fall ikke mangel på stevner en aktiv 
skytter kan melde seg på slik det ser ut på terminlis-
ten.

Med ønsker om en fredelig jul og en takk for inn-
satsen til alle i 2021 runder vi av med nok en gang å 
glede oss til å treffes på diverse skytebaner i 2022.

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 

SE MER AV TAURUS PÅ WWW.LANDRO.NO

TX .22 Competition 627 Tracker 856 Defender 
Særdeles robust og pålitelig revolver med 

mediumramme i kaliber 357 Magnum. 

kan også benyttes med patroner i kaliber

38 Spesial. 

 

Revolveren veier ca 1,2 kilo.

Spesialrevolver i kaliber 38 Spesial. Med 

liten ramme, kort 3-tommer pipe og 

bantamgrep passer denne lille revolveren 

fint ned i spesialrevolverkassen.  

 

Revolveren veier ca 495 gram.

”Custom-tunet” modell av den 

prisvinnende sports pistolen TX22 i 

Polymer. Fullstørrelse prisgunstig pistol, 

med oppgradert skinne (inkludert) for 

montering av rødpunktsikte og ferdig 

gjenget (1/2-28) for lyddemper.

https://www.landro.no/
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For ett år siden var nok de fleste av oss sikre 
på at 2021 skulle bli vesentlig bedre enn 2020, 
nå står vi her ett år senere og er i gang med 
strenge tiltak atter en gang. Dette beskriver det 
siste året, det er en berg- og dalbane av opp- 
og nedturer. Når vi nå legger bak oss nok et 
krevende år med tanke på pandemisituasjonen 
må vi huske på at det heldigvis har vært færre 
restriksjoner i forhold til treningsmuligheter 
og flere konkurranser i 2021 enn 2020. Så får vi 
håpe at dette er vår siste jul med restriksjoner!
 
Under OL i Tokyo stilte Norge med fire rifleskyttere 
Toppidretten vil i 2022 fortsette med sine tre 
prioriteringer fra NIFs langtidsplan «Idretten Vil», 
der vi først prioriterer at de beste skal bli bedre, 
deretter ønsker vi at de beste skal bli flere og til 
slutt ønsker vi å satse på de unge utøverne. Dette 
gjenspeiles gjennom vår inndeling av landslagene i 
Elite +, Elite, Ung + og Ung. 

2022-sesongen vil konkurransemessig være 
svært travel og det ser ikke ut til at vi blir kvitt 
koronapandemien med det første. Det er derfor 
behov for at man også i 2022 tar vurderinger rundt 
deltakelse i de ulike konkurransene. Først og fremst 
må det vurderes om det er forsvarlig å reise, men 
det vil også være et økonomisk hensyn å ta, da det 
er blitt vesentlig dyrere å reise. Vi operer derfor med 
begrepet «det tas ut x antall deltakere», dette for 
at vi skal ha muligheten til å sende det antallet vi 
økonomisk har mulighet til. Allerede høsten 2022 
vil det være mulig å ta kvoteplasser til Paris 2024, 
noe som forhåpentligvis er til stor motivasjon for 
utøverne våre. Reglene om utdeling av kvoteplasser 
er i høst endret, slik at det nå kun vil være mulig å ta 
kvoteplass i mesterskap, og ikke WC-konkurranser.

Etter to spesielle sesonger er det flere som mangler 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

konkurransematching, dette bærer også uttaket til 
Ung+ og Ung preg av. Det ble til sesongen 2022 
tatt ut en stor tropp for å kunne gi flere sjansen 
etter to sesonger der de ikke har hatt muligheten 
til å vise seg frem. I tillegg økte vi aldersgrensen på 
Ung til 25 år, slik at dette laget favner flere. Vi har 
i tillegg «Ung Motivasjon» som treffer våre aller 
yngste utøvere gjennom motivasjonssamlinger, 
regionale samlinger, samarbeidsavtaler med skoler 
og klubbesøk av landslagstrenere. Nytt av året er en 
«Hospitantordning» som vil gi de yngste muligheten 
til å se hvordan det er å være på et landslag gjennom 
hospitering. 

Til tross for lite konkurransematching utenlands for 
våre juniorer, fikk vi bekreftet at de har gjort en solid 
jobb gjennom koronasituasjonen på konkurranser i 
Ungarn og Danmark for henholdsvis rifle og pistol. 
Her ble det sanket inn flere medaljer. Det står stor 
respekt av å fortsette og jobbe for målet sitt uten å få 
noen arena for å vise seg frem, vi håper derfor at Ung-
utøverne vil få flere muligheter til dette i 2022. 

Toppidrett er brutalt, og er preget av opp- og 
nedturer. Sportssjef og TIK har måtte ta vanskelige 
valg i løpet av 2021 og nå for 2022. Vi mener at 
strategien og planene i vårt planverk er den beste 
for et samlet Skytterlandslag frem mot Paris 2024. 
Når det er sagt vil vi presisere at det gjennom hele 
sesongen er mulig å kvalifisere seg inn på et landslag. 
Det er vurderingsstevner og uttak i forkant av alle 
mesterskap og WC-konkurranser. Informasjon om 
dette finner dere i «Skytterlandslagets Sportsplan 
2022» under «Skytterlandslaget» på skyting.no.

Høydepunktet i kommende sesong vil helt klart 
være EM i luftvåpen på hjemmebane i Vikingskipet 
på Hamar. Et mesterskap på hjemmebane er det 
få utøvere som får oppleve, og bør absolutt være 

https://www.thrane.no/en/
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en motivasjon. Det vil fra 2022 av være lov å sende 
6 juniorutøvere (2 må være under 18 år) og 5 
seniorutøvere (tidligere 3 utøvere i både junior og 
senior) i hver klasse til Europamesterskap. Dette er 
en endring vi ikke nødvendigvis kommer til å benytte 
oss av hver gang, men med lite konkurransematching 
på utøverne og et EM på hjemmebane vil det være 
en god mulighet for å matche flere utøvere. Det er 
mange fra skytter-Norge som kommer til å være med 
i Vikingskipet for å skape denne skytterfesten, og vi 
anbefaler alle å komme innom for å se Europas beste 
utøvere i aksjon.

Til slutt ønsker Toppidrettskomiteen å takke for 
innsatsen fra utøvere, trenere, ledere, foreldre, 
ildsjeler, klubber, regionale treningsgrupper og alle 
andre i skyttermiljøet for at dere nok et krevende år 
har holdt motivasjonen og treningsgleden oppe. Det 
er lov å være frustrert over situasjonen vi er i, men det 
er fint å se at dette løses med stor kreativitet gjennom 

digitale konkurranser, nye former for trening med 
mer. Tusen takk for innsatsen i 2021!

Toppidrettskomiteen ønsker alle et riktig godt, nytt 
skytterår! 

Siri Mortensen

Leder Toppidrettskomiteen 

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://www.thrane.no/en/
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SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ

Vi har fått en liten forandring i Teknisk Komité 
(TK) da Sina Busk som ble valgt inn som leder 
i vår har trukket seg fra komiteen. Jeg rykker 
da igjen opp som leder av. I og med at leder i 
TK også sitter i styret vil jeg møte for TK i styret, 
men uten stemmerett. Dette vil ivaretas ved at 
første vara til styret rykker opp som fast sty-
remedlem. Vanskelig å forstå? Egentlig enkel 
matematikk.

Det er mye som skjer for tiden. Vi har hatt en travel 
høst som startet med OL og Paralympics og dermed 
påfølgende arbeid med nye regler som skal innføres 
fra årsskiftet. Det har vært mye fram og tilbake med 
hensyn til nye finaler for ISSF-øvelsene. Det ble inn-
ført nye systemer for gjennomføring av finaler med en 
kvalifisering samt to semifinaler og en medaljematch. 
Hovedbegrunnelsen var at det skulle bli mer attrak-
tivt for TV-sendinger. Baksiden for en arrangør er at 
de nye finalene som er foreslått, gjør at tidsbruken 
på finalebanen blir utvidet betydelig. De nye finalene 
bruker rundt 1,5 time, og i tillegg må skytteren møte 
en halv time før skyting og være et kvarter etterpå 
til premieutdeling. Totalt vil dette medføre at vi kan 
starte en finale rundt hver andre time. Dette er ikke 
lett for en arrangør å finne tid til. Finalene for alle 
OL-øvelser ble forsøkt under President’s Cup (tidlig-
ere World Cup-finale) i høst, og det var mye protester 
blant annet fra utøverne på de nye finalene.

I skrivende stund framkommer det også at IOC har 
nektet å godkjenne finaleprogrammet som ISSF har 
forslått til OL i Paris 2024. Dette på bakgrunn av 
protestene fra utøverkomiteen og teknisk komité 
i ISSF. Vi får se hva som kommer ut av dette. Jeg 
håper vi kan få noe på plass ganske fort da konkur-
ransene står i kø for å ta nye finaler i bruk. Det starter 
med Swedish Open, så Kisen Open, NM på Kisen og 
deretter EM på Hamar. Det vil være urettferdig for 
utøverne hvis det skal bli forandring fra konkurranse 
til konkurranse. De fortjener ikke en slik behandling 
når de legger ned så mye arbeid på trening.

Det skal bli interessant å se hva som kommer av nytt 

regelverk. NSF pleier normalt å ligge ett år på etter-
skudd med innføring av nytt regelverk fra ISSF og 
WSPS, men på grunn av at OL/Paralympics ble utsatt 
ett år, er vi ute av fase. Forbundsstyret har derfor 
bestemt at de nye finalene fra ISSF skal gjennomføres 
under NM i 2022, selv om regelverket ikke er oversatt 
til norsk. Det nye regelverket vil bli innført i sin helhet 
så fort det er oversatt og offentlig gjort. Når nytt re-
gelverk foreligger vil vi starte arbeidet med oppdater-
ing av dommere, slik at de fleste skal være ferdige i 
løpet av 2022.

For WSPS er det vedtatt nytt regelverk. Det vil bli lagt 
ut på nett her. Ikke så store forandringer, men WSPS 
har i alle fall bestemt at de gamle finalene skal brukes 
fram til Paris i 2024. De vil heller ikke begynne å skyte 
finaler for lagøvelsene, som ISSF foreslår. 

I forbindelse med EM har vi gjennomført et internas-
jonalt dommerkurs for WSPS. Vi har nå fått en rekke 
nye internasjonale dommere for funksjonshemmede. 
I tillegg også en dommerinstruktør som kan gjennom-
føre nasjonalt dommerkurs for WSPS, hvis det skulle 
være behov. Det er flott at vi får utvidet kompetansen 
til NSF også på dette området. Vi får håpe at dette vil 
medføre flere og bedre kvalitetsstevner for handikap 
skytterne. Kursdeltakerne har nå fått kompetanse 
innenfor både rifle, pistol leirdue (trap) og VI (rifle 
for blinde og svaksynte). Vi kommer også til å gjen-
nomføre en rekke dommerkurs fram mot EM. Det vil 
også medføre mulighet for praksis for nøkkelpersoner 
under NM 10m på Kisen i februar.

Så vil TK gjerne benytte anledningen til å ønske alle et 
godt nytt år.

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

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

Høyeste kvalitet og presisjon 
100% pålitelighet

Jevn hastighet
Finjusterte komponenter 

Nøye inspeksjon av alle lot-er

Norma AS 
skytterprodukter.no
ordre@norma.as
Tlf. 22 07 13 00

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

RWS-AMMUNITION.COM

Maxi Dallinger
Dobbel junior europamester

https://www.paralympic.org/shooting/rules-and-regulations/technical-rules
https://www.paralympic.org/shooting/rules-and-regulations/technical-rules
https://www.norma.as/
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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!

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

Høyeste kvalitet og presisjon 
100% pålitelighet

Jevn hastighet
Finjusterte komponenter 

Nøye inspeksjon av alle lot-er

Norma AS 
skytterprodukter.no
ordre@norma.as
Tlf. 22 07 13 00

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

RWS-AMMUNITION.COM

Maxi Dallinger
Dobbel junior europamester

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


10

FRA KONDEMNERT VERKSTED

TIL FLOTT INNENDØRSBANE

Det er nå nesten 10 år siden Dokka skytterhall kunne tas i bruk som felles innendørsanlegg for alle 
klubber og lag i området. Og forhistorien til denne flotte hallen er ganske interessant. Bygningen 
tilhører Dokka Videregående skole, og etter mange års bruk til utdanning innen sveising og kon-
struksjon, ble den i 2010 kondemnert, og skulle rives.

 // TEKST: Svein-Erik Tosterud FOTO: Svein-Erik Tosterud og Nils Erik Nilsen //

Styret i Nordre Land Sportsskyttere. Fra venstre Johnny 
Lybekk, kasserer, Rita Fossen, nestleder og Nils Erik Nilsen, 
formann i laget fra starten i 2005 til i dag.
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FRA KONDEMNERT VERKSTED

TIL FLOTT INNENDØRSBANE
Men i stedet stoppet kommunep-
olitikerne rivevedtaket i fylke-
skommunen, og grunnlaget var 
lagt for et anlegg som samler det 
meste av innendørs skytevirksom-
het i kommunen. Her er DFS-laget 
Nordre Land Skytterlag sentralt, 
sammen med undergruppen Nor-
dre Land Sportsskyttere, Dokka 
Pistolklubb og flere bedriftsskyt-
terlag i området. Hallen er i daglig 
bruk av et eller flere av disse 
lagene.

Nordre Land Skytterlag og Nordre 
Land Sportsskyttere hadde siden 
1970-tallet hatt sin innendørs-
bane i det såkalte bomberommet 
i Rådhuset på Dokka, men banen 
var i ferd med å bli lagt ned, kom-
munen trengte lokalet til andre 

formål. 

VAKTMESTEREN GREP INN

– Det var nok vaktmesteren i 
Rådhuset, skytteren Kai Tore 
Schølien, som først kom opp med 
ideen om å spare Oppland fylke-
skommune for de millionene som 
var avsatt til å sanere «Blokk D», 
og i stedet etablere ny innendørs-
bane, forteller Nils Erik Nilsen, 
leder av Nordre Land Sportss-
kyttere fra starten i 2005 til i 
dag. Saken ble så presentert for 
politikerne, som godkjente ideen, 
og dertil bevilget 50 000 kroner 
til planlegging av skyteanlegget. 
Etter et par år med planlegging 
og omfattende dugnadsarbeide, 
kunne skytehallen med 10, 15 

og 25 meters baner tas i bruk et 
stykke ut i 2012. Hallen er utstyrt 
med elektronikk fra Kongsberg 
Mikroelektronikk, og har 12 skiver 
på 10/15 m og 6 pistolskiver på 25 
m, i tillegg til romslige garderobe- 
og oppholdsrom.

STOLTE SKYTETRADISJONER

Nordre Land er en kommune med 
stor aktivitet innen skytterspor-
ten. En primus motor i så måte 
er Nordre Land Skytterlag, der 
bygdas ordfører Ola Tore Dok-
ken er sentral både som organi-
sator og toppskytter. To ganger 
skytterkonge og en rekke andre 
topplasseringer både nasjonalt 
og i nordisk sammenheng topper 
merittlisten. Skytterlaget har en 

Rifleskytterne kan skyte stående 10 og 15 m samtidig som det skytes simulert 50 m på 
samme standplass.
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historie som strekker seg tilbake 
til 1875. Men også før den tid var 
skytesporten godt kjent i Nor-
dre Land. Det finnes kilder som 
beskriver «Præmieskydning paa 
Odnes Dampskibsbrygge» allerede 
i 1837!

Dokken hadde også hovedansvaret 
for at Nordre Land Sportsskyt-
tere ble stiftet i 2005, som en 
NSF-gruppe under DFS-laget. 
Bakgrunnen var at han, som så 
mange gode DFS-skyttere, ønsket 
å skyte NSF-grenene, spesielt på 
grovkaliber. Det manglet et slikt 
lag i hjembygda. Den kjente «fullt 
hus»-veteranen Odd Kolsrud 
representerer også Nordre Land 
Sportsskyttere. Etter hvert er 
NSF-laget blitt svært aktivt, og de 
har satset veldig på HS-klassene. 

Lagets leder Nils Erik Nilsen er en 
av flere fra klubben som har vært 
på HS-landslaget og hevdet seg på 
høyt nivå både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Klubben har nærmere 
et dusin medlemmer som har tatt 
hjem NM-titler.

Dokka Pistolklubb har med sine 
rundt 100 medlemmer stor aktiv-
itet i hallen, det samme gjelder et 
økende antall bedriftsskyteklub-
ber.

I tillegg til bidrag i form av midler 
og dugnadsinnsats fra lagene som 
bruker hallen, er kommunen en 
god bidragsyter. Tippemidler og 
integreringsmidler fra NIF er også 
gode bidrag til det populære og 
vedrevne skyteanlegget på Dokka.

Fra et luftstevne i hallen.

Ola Tore Dokken er ordfører i Nordre Land, 
dobbelt skytterkonge og initiativtager til 

Nordre Land Sportsskyttere.
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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.

MAGNE IVAR MELLEM GIR SEG

SOM LEDER AV RIFLEVETERANENE

Etter bare et par år må Magne Ivar Mellem fra Åsa Miniatyrskytterlag trekke seg 
som leder av Norske Rifleveteraner. Årsaken er at han har engasjert seg sterkt i et 
lokalhistorisk prosjekt i hjemkommunen Åsnes. Dette er blitt såpass krevende at 
han ikke føler at han klarer å følge opp veteranene så godt som han ønsker.

Det er særlig to pågående prosjekter som trenger mer oppmerksomhet, nemlig den pågående 

veterancupen  og forberedelsene til deltagelse i Nordisk for veteraner, som etter to års 

utsettelser er planlagt avholdt i Finland sommeren 2022.

Et arbeidsutvalg ledet av Hans Kristian Jensrud fra Oslo har nå startet en prosess for  å finne en 

ny leder. Samtidig arbeides det for å utvikle en modell for en mer desentralisert form for ledelse 

av Rifleveteranene. Blant annet tenker man seg å sørge for at alle landsdeler blir representert i 

ledelsen av denne uformelle, men ganske viktige organisasjonen for breddeidrett i NSF.

Når det  gjelder veterancupen 2021, ser det ut til at den fortsetter litt ut på nyåret, med finale i 

februar. Forrige cupfinale ble kjørt samtidig på tre arenaer. Det var vellykket, så mye tyder på at 

samme modell blir benyttet igjen. At pandemien fortsetter å lage problemer for sammenkomster 

er et godt argument for dette.

Tekst og foto: 
Svein-Erik Tosterud
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KRETSLEDERSAMLING

I LILLESTRØM

62 deltakere fra 16 av NFSs 19 kretser deltok i november på en kretsledersamling i Lillestrøm for å 
diskutere aktuelle saker for sportsskyting i Norge, men også for å bli bedre kjent.

 // TEKST OG FOTO: Haakon Stensrud//

Kretslederne fikk mye faglig påfyll mellom 
gruppediskusjonene. Her presenterer Johnny Tyseng fra 
Kongsvinger sportsskyttere sine planer for ny skytehall.
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KRETSLEDERSAMLING

I LILLESTRØM

Etter en lang periode med ned-
stenging av landet der NSFs 
kretsledere stort sett har møttes 
digitalt ble muligheten til å ende-
lig kunne treffes igjen på en fysisk 
møteplass tatt kjærkomment i mot 
av deltagerne – både blant kjente 
og nye ansikter i organisasjonen.

En til tre representanter fra hver 
skytterkrets, NSFs administrasjon, 
forbundsstyret og alle tingvalgte 
utvalgsmedlemmer deltok på sam-
lingen, der temaer som blant an-
net bredde, rekruttering, anlegg, 
miljø og forurensing, paraskyting, 
utvikling av SkytterAdmin, EM 
2022 og våpenlov og forskrift stod 
på agendaen. Se link under for å 
laste ned alle slides som ble vist 
under kretsledersamlingen.

Foruten informasjon om dis-
se temaene var en viktig del av 
samlingen gruppediskusjoner om 

rekruttering, sikkerhetskurs og 
anlegg. Etter hver gruppediskus-
jon presenterte hver gruppe sine 
synspunkt i plenum og leverte 
også fra seg tilbakemeldinger 
skriftlig for oppfølging i fremtid-
en.

– I gruppediskusjonene fikk krets-
representantene mulighet til å 
utveksle erfaringer og komme med 
gode og konkrete tilbakemeldinger 
på hva fokus bør være for Norges 
Skytterforbund i tiden fremover, 
forteller idrettskonsulent Helene 
Rønningen, som organiserte store 
deler av samlingen.

Men kanskje aller viktigst var 
anledningen for kretsrepresentan-
ter fra hele landet til å bli bedre 
kjent, bygge nettverk og utveksle 
erfaringer mellom både grener og 
kretser etter en lang periode med 
nedstenging.

– Kretsene er utrolig viktige – det 
er dem som gjennom idretts-
demokratiet vårt på Forbundst-
inget bestemmer retningen for 
organisasjonen vår, utfører viktige 
oppgaver og er første kontakt-
punkt for klubbene. Derfor er det 
viktig at de kommuniserer godt 
sammen og samlinger som denne 
er et flott initiativ for dette, sa 
NSFs president Håvard Larsen i 
sin introduksjon for samlingen.

– Nå skal breddeidrettskomiteen 
ferdigstille Breddeidrettsplanen 
og legge den frem for styret i slut-
ten av november. Prosjektgruppen 
som skal foreta en evaluering av 
sikkerhetsopplæring i NSF skal 
komme i gang med sitt arbeid, 
avslutter idrettskonsulent Helene 
Rønningen.

• Last ned presentasjoner fra 
samlingen her.

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://www.skyting.no/wp-content/uploads/2021/11/presentasjon-kretsledermotet-2021-20.pdf
https://skytterbriller.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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LAGERSALG:
Vi selger alt av butikk og skytebaneutstyr/inventar!

• 11 Standplasser og skivetrekk for 25 meter pistol-
bane.

• 5 standplasser og datastyrt skivetrekk for 50 meter 
riflebane.

• 5 standplasser og skivetrekk for 10 meter luftrifle-
bane.

• Sauer kulefang for riflebane, motorisert belte for tøm-
ming av bly og avfall.

• TP 5003 Portable Bloc kulefanger, tåler de fleste 
kaliber. https://www.range-systems.com

• RP1000 Dura Panel, kan skytes på uten rikosjetter, 
og er lyddempende.

Kontaktinfo:

Willy Røgeberg
Oslo Skytesenter
willy1@osloskytesenter.no
Tlf +47 908 31 275

www.osloskytesenter.no

https://osloskytesenter.no
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NY SKYTEHALL I KONGSVINGER

SKAL VÆRE FOR ALLE

Kongsvinger sportsskyttere (KSS) har lenge jobbet for å realisere en ny skytehall i byen sin, og 
planene er nå nærmere gjennomføring enn noen gang, og klubben håper å ha skytehall klar til 
bruk allerede sommeren 2023.

 // TEKST: Norges Skytterforbund //

Skytehallen skal ha et sosialt område med kafé og 
utstillingsområde (til venstre) forbundet selve skytehallen (til 

høyre). Illustrasjon: Topos Arkitektur og Design



19

Styreleder i KSS. Johnny Tyseng, 
presenterte planene for den nye 
skytehallen under NSFs kret-
sledermøte i november, og fork-
larte at selv om klubben har fine 
uteområder for skyting til dis-
posisjon i dag, så ønsker de også 
å lage en skytehall som er mer 
sentralt og skal kunne brukes hele 
året.

– I dag har vi skytebane bokstavlig 
talt midt ute i skogen. Den er godt 
vedlikeholdt, men det blir jo kaldt 
om vinteren og siden det tar litt 
tid å komme dit så er det vanskelig 
å rekruttere nye medlemmer - og 
da så vi på muligheter til å bygge 
en egen skytehall, forteller Tyseng.

Men allerede tidlig i planleggings-
prosessen så de at å kun fokusere 
på skyting ikke var optimalt.

– I utgangspunktet tenker vi at 
skytehallen først og fremst skal 
romme NSF-aktivitet, men vi ser 
også på mulighetene til også å 
inkludere annen type skyting og 

idretter. Vi må være relevante, vi 
må treffe folket i nærområdet og 
deres behov også.

En måte skytehallen skal gjøre 
dette på er å benytte seg av den 
rike historien til Kongsvinger-om-
rådet.

– Skytehallen blir plassert like i 
nærheten av Kongsvinger fest-
ning, som er et historisk veldig 
interessant område. Fra der vi 
skal bygge skytehallen kan man 
for eksempel se ut på den delen av 
Glomma der Slaget ved Vinger ble 
utkjempet mellom Håkon Håkon-
sen og ribbungene i 1227. Slik at vi 
planlegger også å ha et utsilling-
sområde og en kafé i skytehallen 
for dem slik at bygget kan brukes 
av flere enn de som bare er der for 
å skyte.

Men også det å åpne hallen for 
flerbruk og at den er utformet for 
alle er viktig for KSS.

– Vi har blant annet vært i kontakt 

med bueskyttere, veteranskyttere 
og Norges Jeger- og Fiskerforbund 
(NJFF) om samarbeid. Vi ønsker 
naturligvis også å bygge skytehal-
len universelt utformet, og satse 
aktivt på å ha et paraidrett-tilbud 
for utøvere med fysiske begren-
sninger, og etter hvert også et 
skytemiljø for eldre, forklarer 
Tyseng.

Rent konkret skal skytehallen 
bygges rundt to skytebaner. En 
bane på 25m og en bane på 50m, 
i tillegg til utstillingsområdet og 
kaféen. Det er Topos Arkitektur og 
Design som har skissert tegnin-
gene på skytehallen.

– Vi har hatt et godt samarbeid 
med arkitekt Jon Guttormsen, 
som har tegnet en løsning vi ten-
ker egner seg svært godt. Bygget 
skal gå i ett med naturen, og det 
er viktig for oss at det skal være 
åpent og inkluderende for alle, 
avslutter Tyseng.

Skytehallen sett fra flere ulike vinkler. Målet er at bygget skal gå i ett med naturen rundt. Illustrasjon: Topos Arkitektur og Design
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MEDALJEFANGST OG

GODE ERFARINGER I UNGARN

Hele 22 unge norske rifleskyttere deltok i Hungarian Open i november. Dette var 22 veldig ivrige 
og motiverte skyttere som hadde ventet i to år på å komme ut for å konkurrere internasjonalt og 
måle krefter mot skyttere fra andre land, og de sikret både medaljefangst og gode erfaringer.

 // TEKST: Norges Skytterforbund //
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Spesielt de kvinnelige utøverne 
imponerte stort på den nasjon-
ale skytebanen i Budapest, der 
blant annet trioen Milda Marina 
Søberg Haugen, Johanna Rek-
sten og Mari Bårdseng Løvseth 
sikret trippel norsk på pallen i 
den første konkurransen på 10m 
luftrifle kvinner senior og Jo-
hanna Reksten sikret både norsk 
gullmedalje og rekord i del to av 
konkurransen.

Medaljer ble det også i Mixed 
Team-øvelsene, der noen nord-
menn skjøt på lag med andre 
nasjoner siden den norske trop-
pen som reiste ned bestod av flere 
kvinner enn menn. Men innsat-
sen ble ikke noe dårligere av den 
grunn, og det ble sølvmedalje til 
Norge i både junior og seniorklas-
sen. I juniorklassen sikret Tobias 
Bernhoft-Osa og Julie Paulsen 
Johannessen norsk sølvmedalje, 
mens Milda Marina Søberg Hau-
gen og hennes ungarnske lagkam-
erat Peter Hári tok sølvmedalje i 
seniorklassen.

10M LUFTRIFLE KVINNER SEN-
IOR:

Milda Marina Søberg Haugen, 
Johanna Reksten og Mari Bård-
seng Løvseth tok trippel norsk på 
pallen i den første seniorfinalen 
for 10m luftrifle kvinner!

Karina Stette havnet på en finfin 5. 
plass, og var lenge med i kampen 
om medaljene.

Mari Bårdseng Løvseth og Milda 
Marina Søberg Haugen hadde 
over 629 poeng i kvalifiseringen. 
I tillegg kvalifiserte Johanna 
Reksten seg med 625,6 poeng og 
Karina Stette med 625,1 poeng.

I den andre konkurransen og fina-
len var det Johanna Reksten som 
virkelige leverte! Her ble Johanna 
Reksten best av alle med solide 
252,2 poeng, som ikke bare holdt 
til gullmedalje, men også ny norsk 
finalerekord. Vi gratulerer Johan-
na med gullet og norsk rekord!

Andrea Ingstadbjørg og Martine 
Sve gjennomførte også gode fina-

ler, og endte på henholdsvis 5. og 
8. plass.

Alle gjennomførte imidlertid en 
god kvalifisering i denne andre 
konkurransen og spesielt mor-
somt er det at Andrea Ingstadb-
jørg Alstad kvalifiserte seg ved å 
skyte personlig rekord på 627,5 
poeng. Andrea er troppens yngste 
og hadde best resultat av jentene 
i troppen sammen med Johanna 
Reksten som også hadde 627,5 
poeng. Alle juniorene konkurrerte 
i seniorklassen da det ikke ble 
gjennomført egne konkurranser 
for junior i denne andre delen.

10M LUFTRIFLE MENN SENIOR:

Det ble 7. plass til Ole Martin 
Halvorsen og 6. plass til Vegard 
Sveen Nordhagen i finalen på 
10m luftrifle i Hungarian Open. 
Vegard Sveen Nordhagen og Ole 
Martin Halvorsen kvalifiserte seg 
altså begge til seniorfinalen der de 
blant annet møtte to meget habile 
skyttere fra Ungarn – Istvan Peni 
og Zalán Tibor Pekler.

Fantastiske resultater
med 

QYS luftkuler
4 av 6 gull i OL

De fire beste mannlige 
rifleskytterne brukte QYS

Kast ikke bort poeng og tiendeler. 
Bestill i dag!

Mail: bb@bblink.no
Tlf. 91147760

Nå med skrulokk

Annonse:
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I andre del av konkurransen ble 
det 7. plass til Vegard Sveen Nord-
hagen i finalen.

10M LUFTRIFLE KVINNER JUN-
IOR:

Det ble fin 6. og 7. plass til Julie 
Paulsen Johannessen og Martine 
Sve i juniorfinalen i 10m luftrifle 
i Hungarian Open. Gull, sølv og 
bronse gikk til skyttere fra Un-
garn.

Det var høyt nivå i konkurransene 
for juniorkvinner i Ungarn, og fire 
av de 8 skytterne som kvalifiserte 
seg til juniorfinalen for kvinner 
hadde over 628 poeng. Julie med 
628,6 poeng og Martine med  
623,7 poeng i kvalifiseringen.

10m luftrifle menn junior:
Tobias Bernhoft-Osa tok en god 5. 
plass i 10m luftrifle junior menn i 
Hungarian Open, etter å ha kval-
ifisert seg som en av 8 utøvere til 

finalen.

10M LUFTRIFLE MIXED TEAM 
SENIOR:

Vi gratulerer med sølv til Milda 
Marina Søberg Haugen og hennes 
lagkamerat Peter Hári i 10m 
luftrife Mixed Team. Gullet gikk 
til rutinerte Istvan Peni og Eszter 
Meszaros fra Ungarn.

Milda fant virkelig blinken i 
Hungarian Open, og var best av 
samtlige skyttere i andre kvali-
fiseringsrunde med 210,4 poeng. 
Mari Bårdseng Løvseth og hennes 
ungarske lagkamerat, Peter Som-
ogyi var 1,4 poeng unna bronsefi-
nalen.

10M LUFTRIFLE MIXED TEAM 
JUNIOR:

Tobias Bernhoft-Osa og Julie 
Paulsen Johannessen tok sølv i 
10m luftrifle Mixed Team. Gullet 
gikk til det Eszter Denes og Sina 

Richard Hammerl fra Ungarn.

De unge norske skytterne leverte 
godt i denne øvelsen, og hele fire 
juniorlag var med videre til andre 
kvalifiseringsrunde. Imidler-
tid var veldig jevnt i den andre 
kvalifiseringsrunden, og vi var 
veldig nærme å få med flere lag til 
finalene. Martine Sve og hennes 
ungarske lagkamerat var kun 0,3 
poeng unna fra å kvalifisere seg til 
bronsefinale, og Hanna Synnøve 
Huser og Oliver Gylta Olsen var 
kun 0,5 poeng bak bronsefinale. 
Men det var Julie Paulsen Johan-
nessen og Tobias Bernhoft-Osa 
som til slutt gikk videre til gullfi-
nalen, der de tok sølvmedalje.

• Alle resultater fra konkur-
ransene i Budapest er til-
gengelig på SIUS sine nettsid-
er her.

Det var 22 svært ivrige unge utøvere som dro til Ungarn etter en lang periode med nedstenging på grunn av pandemien.

http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=11c0267b-c1f7-4e69-8e50-bfcfe4c50381&fbclid=IwAR0GL62B1DegVIBZPJL4PxIs9i0FDZT_wWVGox26l7c1Ra-flhubDonuC6I
http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=11c0267b-c1f7-4e69-8e50-bfcfe4c50381&fbclid=IwAR0GL62B1DegVIBZPJL4PxIs9i0FDZT_wWVGox26l7c1Ra-flhubDonuC6I
http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=11c0267b-c1f7-4e69-8e50-bfcfe4c50381&fbclid=IwAR0GL62B1DegVIBZPJL4PxIs9i0FDZT_wWVGox26l7c1Ra-flhubDonuC6I
http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=11c0267b-c1f7-4e69-8e50-bfcfe4c50381&fbclid=IwAR0GL62B1DegVIBZPJL4PxIs9i0FDZT_wWVGox26l7c1Ra-flhubDonuC6I
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24.–27. mars
Vikingskipet, Hamar

Mer info på:
www.em2022.no

https://www.em2022.no/
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LF-OPEN: FLERE MEDALJER TIL

NORSKE PISTOLSKYTTERE

LF-Open i Danmark ble i år arrangert i slutten av november, og det var en fin gjeng pistolskyttere 
som reiste hjem med kofferten full av medaljer og gode resultater.

 // TEKST: Norges Skytterforbund //

Fra skytehallen i Eskilstrup i Danmark.
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Landslagstrener, Uwe Knapp, for-
teller at det har vært en vellykket 
og lærerik tur for troppen.

– Konkurransene i Eskilstrup i 
Danmark har vært svært velor-
ganiserte, og alle utøverne har 
fått med seg tre konkurranser og 
verdifull finaletrening, sier Knapp.

Og de norske pistolskytterne hev-
det seg blant de beste på stevnet.

Ann Helen Aune tok hele tre 
strake sølvmedaljer i kvinneklas-
sen, Morten Bergheim tok en 
sølvmedalje i herreklassen og 

Erik Eknes tok både bronse og 
sølvmedalje i klassen herrer jun-
ior.

I klassen kvinner junior stilte 
våre norske pistolskyttere imi-
dlertid særlig sterkt, der både Ane 
Bjørkås Torgersen og Tiril Fre-
drikke Schüller tok gullmedalje i 
løpet av de tre konkurransene som 
ble arrangert under stevnet – og 
Ane satt blant annet også person-
lig rekord med 561 poeng!

I den første konkurransen tok Tiril 
bronsemedalje, og Ane Bjørkås 
Torgersen og Emmeline Ekrem 

Bryhn tok henholdsvis 5. og 8. 
plass, før det ble dobbelt norsk til 
Norge i den andre konkurransen 
der Ane sikret gull, og Tiril tok 
sølv. I den tredje og avsluttende 
konkurransen var det Tiril som 
skjøt seg til gullmedalje.

– Våre unge pistolskyttere har fått 
med seg mye verdifull erfaring og 
læring i Danmark, avslutter Uwe 
Knapp.

• Trykk her for å laste ned fulls-
tendig resultatliste fra stevnet

Ann Helen Aune sikret tre strake sølvmedaljer

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2021/12/results-12-lf-open-2021.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2021/12/results-12-lf-open-2021.pdf
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STOR-NM’ET
PÅ ØRLAND

NM på 15-meter rifle, og NM i luftvåpen for rifle, pistol og viltmål på Ørland ble vel gjennomført 
over en helg i midten av november! Det ble mange fantastiske resultater å vise til etter en svært en 
hektisk og begivenhetsrik NM-helg for mange.

 // TEKST OG FOTO: Gyda Winther og Malin Anthonsen //
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STOR-NM’ET
PÅ ØRLAND

15-meteren ble arrangert hos 
Ørland Pistolklubb, og på andre 
siden av rundkjøringa var det 
rigger luftbaner for luftøvelsene 
på Ørland Sparebank Arena. TV-
team var på plass, og fikk streamet 
finalene, i tillegg til at finaler ble 
sendt på NRK, som kan sees i 
opptak her.

STANDARDRIFLE, 15-METER:

På 15-meteren ble det fra fred-
ag skutt øvelsene standardrifle 
og fririfle, og for et nivå! Hele 5 
seniorer og 3 juniorer skjøt 300 
poeng på standardrifle. Nivået var 
ekstremt høyt, og det var telling i 
av innerblinker i de fleste klass-
ene.

• Ungdom: Synnøve Berg, Kisen 
MSL, 298 poeng.

• Junior: Oda Flikkerud, Nord-
strand Sportsskyttere, 300 
poeng (17x).

• Senior: Simon Kolstad Claus-
sen, Kisen MSL, 300 poeng 
(20x).

• Veteran: Stein Martinsen, 
Numedal SSK, 295 poeng.

FRIRIFLE, 15-METER:

I fririfle var det ikke mindre enn 
12 skyttere som fylte med 450 po-
eng. Det var ellers også utrolig je-
vnt, og det var neglebiting for flere 
skytere – og ikke minst familie 
underveis. Mange presterte veldig 
godt på begge 15 meters-øvelsene 
og endte med fullt hus begge 
konkurransene. Både Simon Kol-
stad Claussen og Stein Martinsen 
endte med dobbelt seier etter endt 
skyting på 15-meteren.

• Ungdom: Synnøve Berg, Kisen 
MSL, 300 poeng.

• Junior menn: Martin Nesvik 
Voss, Kisen MSL, 449 poeng 
(24x).

• Junior Kvinner: Andrea Ing-
stadbjørg Alstad, Kisen MSL, 
450 poeng.

• Senior Menn: Simon Kolstad 
Claussen, Kisen MSL, 450 
poeng (39x).

• Senior Kvinner: Jeanette 
Hegg Duestad, Nøtterø Skl 
Avd. Nsf, 450 poeng (36x).

• SH2: Vegard Krogsæther, 
Nøtterø Skl Avd. Nsf, 439 
poeng.

• V45: Stein Martinsen, Nu-
medal SSK, 442 poeng (21x).

• V55: Frank Nordhagen, Elver-
um rifleklubb, 441 poeng.

• V65: Knut Bakken, Meråk-
er Idrettsgymnas Rifle, 441 
poeng.

Som nevnt, var det svært høyt nivå 
i år, og de fleste norgesmesterne 
ble skilt på innertiere. Gledelig å 
se at det presteres på høyt nivå i 
alle klasser!

I tillegg til gjennomføring av NM ble også årets kongepokaler delt ut til Katrine Lund og Simon Kolstad Claussen på Ørland.

https://tv.nrk.no/serie/skyting/2021/MSPO35200121/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/skyting/2021/MSPO35200121/avspiller
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VILTMÅL – NORMALPROGRAM-
MET, 30+30 SKUDD:

Grunnet få deltakere, var det 
denne gang kun medaljematch 
for veteran som ble tellende i NM, 
og resten tok en medaljematch 
for gjennomførelsen. Derfor er 
noen av resultatene markert med 
«åpen» i resultatlisten. Dette 
blant annet for øvelse til EM 
på hjemmebane og fremtidige 
konkurranser. Vinnerne av nor-
malprogrammet ble:

• Menn: Even Nordsveen, Løit-
en Sportsskyttere, 544 poeng.

• Kvinner: Anneline Tangen, 
Grenland Miniatyrskytterlag, 
450 poeng.

• Veteran: Terje Viken, Tiller 
IL, 444 poeng.

LUFTRIFLE:

40- og 60-skudd rifle ble også 
svært spennende, da det også her 
var svært jevne resultater, og ikke 
minst svært gode. Ungdommene 
Pernille Nor-Woll og Synnøve 
Berg fortsetter å imponere, da de 
henholdsvis presterte 417,6 og 
417,4 poeng! Dette er også norges-
rekord i U16 – Fantastisk skyting!

Finalegrensen i senior kvinner 
gikk denne gang på 625,3 poeng. 
Denne vant forøvrig Jeanette 
Hegg Duestad med 631,5 po-
eng. Henrik Larsen fra Krapfoss 
Sportsskytterlag vant innledende 
for senior menn med impoener-
ende 632,1 poeng. Også Martin 
Sørlie-Rogne presterte 630,8 i 
SH2! Juniorene var ikke dårligere, 
der Martine Sve signerte med 629 
poeng i junior kvinner, mens Jens 
Olsrud Østli fortsetter å imponere 
da han denne gang sjø 626,3 og 
vant innledende i junior menn. 
Stein Martinsen og Knut Bakken 
siste kjempeslag da begge står 
igjen med 3/4 seire hver etter 

NM-helgen.

• U16 (40 skudd): Pernille Nor-
Woll, Kisen MSL, 417,6 poeng.

• Junior Menn: Sigmund 
Grimsrud, Krapfoss Sportss-
kytterlag, 244,8 poeng.

• Junior Kvinner: Julie Pauls-
sen Johannessen, Fredrikstad 
MSL, 248,9 poeng.

• Senior Menn: Endre Hage-
lund, Kisen MSL, 249,4 
poeng.

• Senior Kvinner: Jeanette 
Hegg Duestad, Nøtterø Skl 
Avd. Nsf, 249,8 poeng.

• SH1-R3: Paul Aksel Johansen, 
Ørland Sportsskyttere, 616,7 
poeng.

• SH2-R4: Martin Sørlie-Rogne, 
Kisen MSL, 621,8 poeng

• SH2-R5: Tobias Austevoll 
Lyssand, Os Sportsskytterlag, 
252,4 poeng.

• SH-VI: Daniel Walø, Vestre 
Bærum SSL, 590,7 poeng.

• V45 (40 skudd): Stein Mar-
tinsen, Numedal SSK, 403,5 
poeng.

• V55 (40 skudd): Svein Gun-
nar Slørdahl, Skaun IL, 401,7 
poeng.

• V65 (40 skudd): Knut Bakken, 
Meråker Idrettsgymnas Rifle, 
399,6.

Vi legger også til at det var en godt 
lag også i SH2, der Tobias Auste-

VI-skytter Daniel Walø.
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voll Lyssand ble norgesmester på 
mesterlig vis, da han avsluttet sine 
to finaleskudd med 10,9. Dette 
foran Martin Sørlie-Rogne (Kisen 
MSL) og Magnus Himle-Hopland 
(Vestre Bærum SSL). Det var en 
jevn finale, og ekstremt mange 
gode finaleskudd!

LUFTPISTOL:

Også i pistol var det mange spen-
nende øyeblikk, og ikke minst 
gode resultater. Ane Bjørkås Torg-
ersen tok sin andre seier i U16, 
og satte like godt norgesrekord 
med 367 poeng. Dette 3 poeng 
over norgesrekorden til Mattis 
Hembre, satt i 2016. Ann Helen 
Aune presterte et godt finalere-
sultat, som var sammen med Pål 
Hembre 233,3 poeng, det beste 
finaleresultatet i helgen. Finalen 
i senior menn ble for øvrig svært 
spennende, og avgjort på siste 
skudd, da Ole Harald Aas fikk 9,2 
mot Påls 9,8. Kun 0,1 poeng skilte 
gullmedaljen denne gang. Gledelig 
var det også å se at Tom Lauritzen 
fikk sin norgesmestertittel midt 
oppi arbeidet med en fantastisk 
jobb som jury i helgen!

• U16 (40 skudd): Ane Bjørkås 
Torgersen, Sola Pk, 367 po-
eng.

• Junior Menn: Tobias Skaar-
stad, Sola Pk, 231,5 poeng.

• Junior Kvinner: Ann Helen 
Aune, Mysen Pistollag, 233,3 
poeng.

• Senior Menn: Pål Hembre, 
Bærum Pk, 233,3 poeng.

• Senior Kvinner: Aina Sand-
støl, Sandnes Pk, 229,9 poeng.

• SH1 menn: Espen Børsum 
Jensen, Aron Skytterklubb 
Drammen, 537 poeng.

• SH1 kvinner: Sun Bore, Sola 
Pk, 514 poeng.

• V55 (40 skudd): Bjørn Ber-
ven-Hanssen, Sola Pk, 362 
poeng.

• V65 (40 skudd): Tom Lau-
ritzen, Bodø SSK, 358 poeng.

• V73 (40 skudd): Erik Stai, 
Levanger SSL, 324 poeng.

MIXED TEAM:

Det ble også arrangert mixed team 
for junior og senior i rifle og pistol. 
Og det var fantastisk både live og 
TV, i tillegg til svært spennende 
finaler! Dessverre er ikke resul-
tatlistene her klare enda, men vi 
gir beskjed da disse kommer. Det 
var svært gode medaljematcher, 
da lagene var utrolig jevne. Dette 
er klart øvelser som engasjerer, og 
for noen – litt for spennende!

Vinnere ble:
• Junior, rifle: Pernille Nor-

Woll og Martin Nesvik Voss, 
Kisen MSL.

• Junior, pistol: Ann Helen 
Aune og Johan André Rånås 
Jakobsen, Mysen Pistollag.

• Senior, rifle: Jenny Stene og 
Jon-Hermann Hegg, Kisen 
MSL.

• Senior, pistol: Jenny Hervard 
og Mattis Hembre, Bærum Pk.

VILTMÅL:

20+20 mix ble også jevnt, der 
Even Nordsveen tok sin andre 
norgesmestertittel for helgen med 
353 poeng, dette 3 poeng foran 
Ola Stene fra Birkenes og Lil-
lesand Sportsskytterlag. Anneline 
Tangen fulgte med bronsemedalje 
med 330 poeng. Denne øvelsen 
ble skutt i åpen klasse, og gjen-
nomført søndag.

Mye god skyting også her, og 
gledelig å se viltmål ved siden av 
pistolbanen i helgen!

TUSEN TAKK!

Til arrangører, funksjonærer, 
deltakere, støtteapparat og klub-
ber for et fantastisk NM! Det ble 
gjort en formidabel jobb, og gode 
prestasjoner av alle. Vi gleder oss 
over mange gode opplevelser, og 
ikke minst erfaringer vi tar med 
oss videre.

• Fullstendige resultatlister 
finner du på skyting.no her.

https://www.skyting.no/2021/11/15/oppsummering-av-nm-pa-orlandet/
https://www.skyting.no/2021/11/15/oppsummering-av-nm-pa-orlandet/
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HEDRET AV KONGEN

UNDER MIDDAG PÅ SLOTTET

Våre OL og PL-skyttere og trenere deltok i høst på middag på Slottet for å bli hedret sammen med 
andre norske OL og PL-utøvere for den gode innsatsen i Tokyo i sommer!

 // TEKST: Norges Skytterforbund FOTO: Det kongelige hoff //
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Kongeparet inviterte for første 
gang deltakere og trenere til 
middag på Slottet siden ingen 
fra Kongefamilien kunne være 
til stede under de olympiske og 
paralympiske lekene i sommer.

Men Kongen fulgte lekene tett fra 
Norge, og var svært imponert over 
den norske innsatsen, der norske 
utøvere viste til flere gode resulta-
ter og medaljer.

– Vi er rett og slett fryktelig stolte 
av dere, alle sammen. Det er viktig 
å huske på at bare det å kunne 
delta i lekene i Tokyo – medalje 
eller ei – er en nesten uforståelig 
prestasjon, og det vet dere alt om, 
sa Kongen i sin tale.

Gardemusikken spilte mens 
gjestene ankom middagen. Etter 
at Kong Harald hadde ønsket 
gjestene velkommen, ble det 
servert laks og carpaccio av elg 
som forretter, kveite til hovedrett 
og epledessert som siste rett.

Til slutt inntok artisten Aurora 
Aksnes scenen i Store spisesal og 
sang tre sanger – med Fredrik 
Svabø på gitar.
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TO BRONSEMEDALJER

I PRESIDENT’S CUP

Jeanette Hegg Duestad tok med seg hjem to bronsemedaljer fra President’s Cup i Polen i novem-
ber. Hennes landslagskamerat Jon-Hermann Hegg imponerte også stort, og tok på sitt beste en 
fjerdeplass i den eksklusive konkurransen der de 12 best rangerte utøverne i verden i ulike olymp-
iske skyteøvelser deltok.

President’s Cup erstatter ISSFs 
World Cup-finale som tidligere ble 
arrangert hver høst. Det er de 12 
best rangerte skytterne i de ulike 
olympiske øvelsene som er kvali-
fisert til å delta i President’s Cup, 
og blant dem var våre dyktige ri-
fleskyttere Jeanette Hegg Duestad 
og Jon-Hermann Hegg. Jeanette 
deltok i øvelser på 10m luftrifle 

og 50m rifle, mens Jon-Hermann 
deltok innen øvelser på 50m rifle.

Det ble mye nytt for alle skyt-
terne som deltok å sette seg inn 
i under President’s Cup, spesielt 
siden hele programmet som ble 
gjennomført var “eksperimentelt” 
og svært annerledes enn det vi er 
vant til fra internasjonale konkur-

ranser tidligere. For en oversikt 
over hvordan det “eksperiment-
elle” programmet ble gjennom-
ført, se egen artikkel om dette på 
skyting.no her.

Nytt og uvant program til tross, de 
norske skytterne gjorde begge en 
fantastisk innsats i cup’en – med 
to bronsemedaljer signert Jean-

Jeanette Hegg Duestad stilte på lag med russiske Sergey 
Kamenskiy og tok bronsemedalje i Mixed Team-konkurransen 
på 50m Rifle.

https://www.skyting.no/2021/11/03/hegg-og-duestad-deltar-i-presidents-cup/
https://www.skyting.no/2021/11/03/hegg-og-duestad-deltar-i-presidents-cup/


33

ette og en fjerdeplass til Jon-Her-
mann.

50M RIFLE INDIVIDUELT:

Både Jeanette Hegg Duestad og 
Jon-Hermann Hegg skjøt 50m 
rifle individuelt, som en del av det 
«eksperimentelle» programmet.

Jeanette Hegg Duestad var i 
slaget med 597 poeng på sin 
første halvmatch. Jeanette brukte 
57 minutter på sin halvmatch. 
Verdensrekorden på halvmatch 
før det ble tatt av programmet 
før 2018 var på 594 poeng. 
Solid levert av Jeanette! Og hun 
fortsatte å imponere og fulgte 
opp med 595 poeng på andre 
halvmatch, og det i løpet av 55 
minutter.

Jeanettes solide skyting førte til 
bronsemedalje på den individuelle 
50m riflekonkurransen i Presi-
dents Cup og det ble meget god 
stemning i den norske troppen. Vi 
gratulerer Jeanette med en meget 
god finale og bronse!

Jon-Hermann Hegg endte på 588 
poeng i sin første halvmatch og ble 
nummer 3 med 591 poeng på sin 
andre halvmatch som var «stage 
2» i denne konkurransen. Dermed 
kom han videre til finalen der det 
ble en flott 4. plass. Jon-Hermann 
hang lenge med i kampen, men 
fikk det litt tøft i stående skytes-
tilling mot slutten av finalen.

50M RIFLE MIXED TEAM:

På 50m rifle Mixed Team i denne 
konkurransen ble det trukket lag 
blant alle de kvalifiserte utøverne. 
Jeanette Hegg Duestad stilte på 
lag med russiske Sergey Kamen-
skiy og Jon-Hermann Hegg fikk 
Snjezana Pejocic fra Kroatia som 
lagkamerat.

Både Jeanette Hegg Duestad med 
lagkamerat Sergey Kamenskiy fra 
Russland og Jon-Hermann Hegg 
med lagkamerat Snjezana Pejocic 
fra Kroatia kom greit videre til 
runde 2 i kvalifiseringen. Men i 
runde 2 kom Jon-Hermann og 

lagkamerat Snjezana på 8. plass 
og var dermed ikke med videre 
til finalene. Jon-Hermann hadde 
en meget god gjennomføring med 
296 poeng, men Snjezana lykkes 
dessverre ikke like godt og fikk 
291 poeng.

Men Jeanette Hegg Duestad og 
lagkamerat Sergey Kamenskiy fra 
Russland kom videre til bronsefi-
nalen der de møtte Mary Carolynn 
Tucker fra USA og Serhiy Kulish 
fra Ukraina.

Det ble imidlertid en litt rotete 
bronsefinale da poengfordelingen 
ble feil i Sius-systemet, og det 
ble en lang pause for å kalkulere 
poengene. Jeanette foreslo på et 
tidspunkt at hun kunne ta ansvar 
for å telle poengene Men Sergey 
og Jeanette klarte å holde hodet 
kaldt og sikret bronsen til slutt! 
Litt rot til tross, det ble en god dag 
på skytebanen – og vi gratulerer 
Sergey Kamenskiy og Jeanette 
Hegg Duestad med bronse i 50m 
rifle Mixed Team!

Jon-Hermann Hegg og hans lagkamerat på Mixed Team 50m Snjezana Pejocic fra Kroatia.
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10M LUFRIFLE MIXED TEAM:

Første konkurranse i Presidents 
Cup var 10m luftrifle Mixed Team 
der Jeanette Hegg Duestad stilte 
på lag med amerikanske William 
Shaner.

Jeanette og William gikk greit vi-
dere til semifinalen. Jeanette med 
314,8 poeng og William med 316,8 
poeng, samlet resultat 631,6 poeng 
og det andre beste resultatet av de 
11 lagene som konkurrerte om en 
plass i semifinalen.

Men Jeanette og William hadde 
ikke hellet med seg i semifinalen 
for 10m luftrifle Mixed Team. Det 

er kun 3 minutt til prøveskudd, 
og William Shaner fikk ikke 
prøveskuddene til å sitte. Jeanette 
og William kom seg derfor ikke 
inn i matchen og ble eliminert 
som første par etter første serie 
med 5 enkeltskudd.

10M LUFTRIFLE INDIVIDUELT:

Det ble også her skutt et «eks-
perimentelt» program som en 
del av President’s Cup. Men i 
de individuelle luftøvelsene ble 
kvalifiseringen skutt i henhold 
til eksisterende program. De åtte 
beste skytterne gikk videre til 
semifinale, deretter gikk de fire 
beste skytterne videre til finale.

Jeanette Hegg Duestad slo til med 
skyting i verdensklasse i kvali-
fiseringen og gikk lekende lett vi-
dere til semifinale etter kvalifiser-
ing. Men med poengene 632,5 ble 
hun beste skytter i kvalifiseringen.

Men i semifinalen ble det 
dessverre litt tynne tiere for 
Jeanette Hegg Duestad og hun ble 
eliminert som første skytter etter 
første serie med 5 enkeltskudd.

• Alle resultater i detalj fra 
President’s Cup finner du på 
ISSF sine nettsider her.

Jeanette Hegg Duestad og russiske Sergey Kamenskiy i aksjon

https://www.issf-sports.org/competitions/venue.ashx?cshipid=3067
https://www.issf-sports.org/competitions/venue.ashx?cshipid=3067
https://www.issf-sports.org/competitions/venue.ashx?cshipid=3067
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– De fleste deltakerne på kurset 
har vært utøvere på landslag i 
ulike årganger, og er i det hele 
tatt en erfaren og kunnskapsrik 
gjeng som kan mye av stoffet fra 
før – men det er alltid noe nytt å 
lære, og denne gangen var Mixed 
Team og medaljematch i begge 
varianter nytt for mange, selv 
om det jo bare en variant over et 
kjent tema, forteller Tor Hei-
estad, som er arrangementsleder 
for viltmåldelen av mesterskapet.

Dommerkurset er ett av mange 
slike kurs som kommer til å bli 
gjennomført utover vinteren i 
forbindelse med forberedelser til 
EM i luftvåpen i Vikingskipet på 

VELLYKKET EM-KURS FOR VILTMÅLDOMMERE
Det var en erfaren gjeng med tidligere og aktive viltmålskyttere som var samlet til dommerkurs på 
Kolsås-senteret i forbindelse med forberedelser til EM i luftvåpen til neste år.

Hamar som arrangeres i mars til 
neste år.
Et slikt stort internasjonalt ar-
rangement krever mye innsats, 
og det er mange ildsjeler som 
har meldt seg som frivillige for 
å hjelpe til med mesterskapet til 
neste år, og Heiestad setter pris 
på at flere i viltmålmiljøet har 
meldt seg:

– Jeg er veldig takknemlig for at 
de stiller opp og vil bruke fritid 
på forberedelse og gjennomføring 
av viltmåldelen under EM på 
Hamar.

Også til stede på kurset var NSFs 
president Håvard Larsen, som 

informerte om mesterskapet 
generelt. Foruten informasjon om 
EM fikk kursdeltakerne testskyte 
og prøve seg på software og elekt-
roniske skiver.

– På Kolsås har vi en mye nyere 
versjon enn det Sius stiller med 
på Hamar men forskjellene ble 
gjennomgått, forteller Heiestad 
og leggr til at han ser frem til 
mesterskapet på Hamar:

– Vi møtes på Hamar mandag 21. 
mars 2022 for en siste finpuss før 
det braker løs med åpen trening 
tirsdag 23 mars. I den grad luft 
kan brake! Avslutter han.

EM-FORBEREDELSER
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Politiet sin hovedstrategi er å 
forebygge for kriminalitet. Derfor 
er det viktig å gi målrettet infor-
masjon til de kriminaliteten kan 
treffe. 

VÆR BEVISST PÅ BRUK AV KON-
TAKTOPPLYSNINGER 

Politiet anbefaler at alle idrettslag 
og øvrige organisasjonsledd i 
norsk idrett sjekker hjemmesiden 
sin og passer på at de ikke legger 
ut for mye kontaktinformasjon. 
Eksempelvis bør ikke kontaktin-
formasjonen til økonomiansvarlig 
opplyses om på siden, da denne 
målgruppen er spesielt utsatt 
og som bedragerne i størst grad 
henvender seg til når de forsøker 
å lure foreningen. 

ENKLE STEG FOR IKKE Å BLI LURT
«CEO fraud», eller såkalt direktørsvindel, har i økende grad rammet frivilligheten, inkludert 
idrettslag. Heldigvis er det små tiltak og enkle rutiner som skal til for å redusere risikoen for direk-
tørbedrageri.

 // TEKST: Norges Idrettsforbund //

SJEKK AVSENDERADRESSEN 

Det bør være en rutine på å sjek-
ke avsenderadressen til vedkom-
mende som ber om en økonomisk 
transaksjon, da denne adressen 
i bedragerisaker avviker fra den 
epostadressen CEO/leder for 
foreningen normalt benytter for 
transaksjoner.  

TA EN GRUNDIG SJEKK VED 
URIMELIG KORTE TIDSFRISTER 

Det er viktig at man aldri betaler 
eller gjennomfører en økonomisk 
transaksjon dersom avsender gir 
urimelige korte tidsfrister uten 
å gjøre en grundig vurdering av 
henvendelsen, kontonummeret 
og mottaker av transaksjonen. Se 
brosjyre fra politiet for mer utfyl-

lende informasjon om direktør- 
og fakturabedragerier. 

IDRETTENS DIGITALE FELL-
ESTJENESTER REDUSERER 
RISIKOEN FOR ØKONOMISKE 
MISLIGHETER

NIF digital leverer gode digitale 
tjenester med innebygde tiltak og 
kontroll som reduserer risikoen 
for økonomiske misligheter.

Et viktig tiltak for å redusere 
risikoen, er kravet om at alle 
idrettslag tilknyttet NIF må 
benytte enten Idrettens felles 
medlemssystem (KA eller IMS) 
eller et medlemssystem med 
godkjent integrasjon til å admin-
istrere medlemskap og fakturere 
medlems- og treningsavgift. 

“DIREKTØRSVINDEL” RAMMER IDRETTSLAG

Løvenskioldbanen i Bærum er bygd i nærheten av blant annet våtmarksområder.
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Dette kravet sikrer at vi har god 
kvalitet på opplysninger om alle 
som er med i norsk idrett, og 
at de viktigste inntektskildene 
til idrettslagene håndteres via 
et medlemssystem som sikrer 
sporbarhet på transaksjoner. I 
Idrettens felles medlemssystem 
er det lagt til rette for effektiv 
overføring av transaksjoner og 
avstemming av krav inn mot 
godkjente regnskapssystemer 
og generering av regnskapsbilag 
i henhold til regnskapslovens 
krav. Per i dag bruker om lag 
5000 idrettslag Idrettens felles 
medlemssystem.

Alle personer som er en del 
av norsk idrett, må verifiseres 
ved bruk av fødselsnummer og 
vi vasker dataene daglig mot 
folkeregisteret. Ved pålogging til 
idrettens felles digitale tjenester 
må brukerne benytte Idrettens 
ID, som sikrer sikker identifiser-
ing og innlogging.

UNNGÅ PERSONLIGE KONTOER!

For alle tjenester som håndterer 
betalinger, og som er levert av 
NIF digital, er det lagt til rette 
for å benytte Idrettens betaling-
sløsning som er levert i samar-
beid med Buypass AS. Denne 
løsningen sikrer kontroll på at 
idrettslaget som mottaker er reg-
istrert i Brønnøysundregistrene, 
har et gyldig organisasjonsnum-
mer og at betalinger skjer til en 
konto som tilhører idrettslaget 
(KAR-sjekk). Idrettens betaling-
sløsning sikrer også en god hånd-
tering av midler til og fra under-
liggende grupper, da disse kan 
samles under samme avtale som 
idrettslaget. Samlet reduserer 
dette risikoen for at midler hånd-
teres via kontoer som er opprettet 
i enkeltpersoners navn. Idrettens 
betalingsløsning har støtte for 
betaling via online betalingsløs-
ninger (kort, vipps), e-faktura, 
avtalegiro og PDF faktura med 

KID-nummer. Per i dag har 63,2 
% av alle ordinære idrettslag op-
prettet avtale om bruk av Idret-
tens betalingsløsning.

VERIFISERBAR KONTROLL PÅ 
HONORARUTLEGG

NIF Digital leverer også en 
løsning som sikrer en god og sik-
ker håndtering av honorarer og 
utlegg gjennom Idrettsoppgjør. 
Løsningen støtter automatisert 
utbetaling via Idrettens betaling-
sløsning eller via bank.
Løsningen sikrer at alle som skal 
motta midler er verifisert med 
Idrettens ID og at alle utbetalin-
ger er godkjent av to personer 
som er autorisert av styret i 
idrettslaget. For dommerreg-
ninger er løsningen og utbetalin-
gen koblet mot en offisiell og 
digitalt godkjent kamprapport og 
sikrer at beregning av godtgjøring 
skjer i henhold til riktige satser.

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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TILBAKEBLIKK
Tiden går så alt for fort. Hendelsene er mange, og de fleste går  

raskt i glemmeboken. La oss ta et lite tilbakeblikk.  

// AV BJØRN MYRSET, SKYTTERBJORN@GMAIL.COM  //

BJØRN MYRSET  
TAR DYPDYKK I GAMLE  
ÅRBØKER OG IDRETTS- 

LEKSIKON, OG DRAR  
FRAM GLEMTE GLIMT  

AV HISTORIENS  
GANG. 

50, 25, og 10 år siden, hva skjedde?

Fra årsberetningen 1971 fremkommer følgende: Skyteskolene som startet opp på 
NIH høsten 1970 er blitt en suksess, en 50m-bane innendørs på NIH var i emning og 
10m luft-aktiviteten øker, etter at den nå er innlemmet i pistol og rifle seksjonene. Da 
som nå krevde Løvenskioldbanen fornyelse. Fast forbundssekretær var i emning og 
det samme var planen om et eget medlemsblad - som du nå leser en utgave av.

 Det norske skeetlaget under EM i 2011 med, fra venstre: Tore 
Brovold, Ole Undseth og Tom Jensen tok EM-gull og satte i tillegg ny 

verdensrekord! Trener Per Bjørnar Moen står helt til høyre.
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Internasjonalt var det litt trøb-
bel, finnene ville i 71 ikke ha 
med Storbritannia i Nordisk, og 
Islandske skyttere fikk ikke aksept 
hos sitt eget idrettsforbund. Blant 
skytterne mottok pistolskytter 
John Rødseth 20 000,- i støtte 
fra forbundet som tilsvarer hele 
166 000,- i dag. Kari Linden - den 
vel renommerte lerdueskytteren - 
hentet på nytt en medalje i VM da 
hun ble nr 3 i Bologna i Italia. 

Fra lerdueseksjonen er årsrap-
porten særdeles omfattende. Det 
skrives side opp og side ned, hvor 
seksjonen beskriver alle typer 
utfordringer:

Organisatorisk var det manglende 
folk og sviktende kommunikasjon, 
og også her tas behov for fornyelse 
av Løvenskioldbanen opp. Det var 
dette året en voldsom sportslig 
satsing, men ambisjonsnivået ble 
satt alt for høyt og resultatene 
uteble. Fokuset på toppidrett mot 
bredde ga utfordringer i prioriter-
ing og det ulmet derfor ute i flere 
lag, som til slutt valgte å trekke 
seg ut. Kari Linden måtte nesten 
reise alene til VM, men i siste liten 
kommer forbundet opp med sin 2. 
visepresident som tar jobben som 
reiseleder, det ender som nevnt 
med medalje. Fredrik Johanson 
kapret kongepokalen etter 190 
duer i NM i skeet. Han satte Norsk 
rekord også dette året med 195 
duer.  

Fra viltmålseksjonen var det John 
H. Larsen som herjet. Han satte 
flere norske rekorder dette året, 
bla med 558 p i Villsvinøvelsen 
hvor ble han nummer 3 i Nordisk. 
Han var også med i EM i Zuhl 
i Øst-Tyskland dette året som 
eneste viltmålskytter og besatte 
10. plassen etter 545 poeng. Vi ser 
at det er trange kår for seksjonen, 
da en junior som stilte opp i Nor-

disk i Borås i Sverige, må betale 
reiser og opphold for egne midler. 

Fra miniatyrseksjonen ble det 
satt ny norsk rekord i 40 skudd 
luftrifle 2 ganger dette året, først 
ved Jon Kr. Wohlen som gjorde 
380 under et stevne i Tyskland, 
senere slått av junioren Ole L Akre 
som økte med et poeng til 381. 
Han hadde også satt rekord på 
den nye øvelsen 60 skudd med 551 
p. Jens J Nygaard satte norgesre-
kord med 598 på 60 ligg (inne). 
Sigurd Liland og Halvard Enger 
var juniorer på den tiden, og begge 
slo seg godt inn på rankingen med 
sine miniatyrrifler og ble behørig 
omtalt.  

For 50 år siden var det fortsatt 
300m som var «greia» i rifleseks-
jonen, hvor de norske rifleskyt-
terne viste best tenner. Her var det 
drøssevis av DFS-skyttere med og 
krydret resultatlistene. Knut We-
dum fra Oslo Ø kom best i gang 
med seire både vårmønstringen i 
Danmark i april og i Norge i mai. 
Magne Landrø hadde fått snekra 
sammen nye mausere som gikk 
godt. Det formelig vrimlet med 
DFS sine skytterkonger og prins-
er på resultatlistene fra region-
mesterskapene hvor deltagelsen til 
sammen var på over 200 skyttere. 
Men det var Elling Øvergård som 
tok NM-tittelen foran Wedum og 
Knut Trulsrud.

FOR 25 ÅR SIDEN

I 1996 ble det ikke laget noen 
årbok i NSF. Det var svært turbu-
lente tider inne på forbundskon-
toret på den tiden, hvor det endte 
med at kontorets administrative 
leder måtte fratre. Det dreide seg 
om økonomi og kommunikasjo-
nen i forbindelse med prioritering 
topp-bredde. Det ble imidlertid 
skrevet årsrapporter fra noen av 
fagkomiteene, og fra pistol kan en 

lese følgende: 

Mye dreide seg om Trøndelag for 
pistolkomiteen på den tiden. Alle 
fem i fagkomiteen kom fra midt-
fylket og bane-NM ble laget til i 
siste liten av tre rutinerte klubber 
der oppe. Etter at nær sagt all 
aktivitet ble stoppet opp på grunn 
av økonomi, fikk Norge et «Wild 
Card» til OL og trønderen Pål 
Hembre fikk plassen. 

Fra viltmål rapporteres det om et 
vellykket kvinneprosjekt. Opple-
gget er basert på Reinhan Rugers 
treningsprogram. NIF bevilget 
øremerkede midler til slike pros-
jekter. Fagkomiteen søkte og fikk 
tildelt kr 15 000,- til dette pros-
jektet.  

Fra Riflekomiteen refereres det 
mye fra satsingsgruppe OL 96 som 
hadde jobbet i 2 år under Øystein 
Krisansens og Anne Grethe 
Jeppesens ledelse. Flere skyttere 
kommer og går innad i gruppen i 
løpet av de to årene, men rapport-
ene sier at det er bortimot umulig 
å kombinere toppidrett med skole 
og jobb.

Bare Bergenseren Leif Steinar 
Rolland får tilrettelagt tilfredss-
tillende arbeid/trening og er da 
også den som lykkes best i OL i 
USA i 1996 med sin flotte 5. plass 
i luftrifle. De andre rapporteres 
om å være nærmest «utslitt» i det 
de kommer til USA. Nils Petter 
Håkedal var tross dette nær fina-
len på luft med sin 9. plass. 

Resten av de fem Norge stilte med 
i Atlanta i 96, Pål Hembre (pistol) 
Harald Stenvaag og Tom Jensen 

HISTORISK TILBAKEBLIKK



40

(lerdue) havnet forholdsvis langt 
unna pallen i sine øvelser. 

Lindy Hansen fra Fredrikstad 
var i 96 nærmest toppen av de 
to kvinnene i det hun med 578 
poeng klarte en 12. plass i 3x20 
på 50m. Hun er dog hos meg best 
kjent som skytterprinsessen i min 
hjemby i Steinkjer i 2007, og for 
sin maksimale uflaks med to 9. 
plasser under OL i 2000.  San-
defjord-jenta Hanne Vataker som 
var med i sitt 2. OL på rad, lyktes 
ikke så godt denne gangen.

Jørn Dalen fra Ullensaker MSL 
tok sin 2. kongepokal på rad, 
etter NM gull 60 ligg 50m. Hanne 
Vataker fikk sin første og foreløpig 
eneste kongepokal etter NM-gullet 
på 10m.

FOR 10 ÅR SIDEN

Løvenskioldbanen, våpenlov og 
miljø var styrets viktigste fokus-
områder i 2011.

Fagkomiteene som hadde fokus på 
topp-bredde hadde et krevende år. 
Rekrutteringen var i tynneste laget 
og frafallene på seniorsiden var 
voldsomme - spesielt på rifle.

Ut over Tore Brovold, Ole Undseth 
og Tom Jensen, er det nemlig 
representantene fra Forsvarets 
skyteutvalg som «berger» statusen 
for seniorklassene i pistol og rifle. 
Pål Hembre, Odd A. Brekne, Ole 
Kr. Bryhn, og Stian Bogar drar de 
tyngste lassene. Siri Mortensen 
som var enslig svale på EM 300m 
er også på dette laget den gang.  

Utøverne får imidlertid bestått 
sportslig i det de henter fem 
kvoteplasser til OL i 2012. Ole Kr. 
Bryhn tar seieren i WC-finale i 
3x40 på 50m. I EM i Beograd og 
som lag tar rifleskytterne 3x Gull, 
3x40 50m 300m ligg og EM Gull 

på lag Junior, på ligg 50m, med 
Jonas Dahl, Finn Sigurd Salvesen, 
og Jens Kr Larsen. 

Juniorjentene hentet sågar EM-
sølv på lag på 10m luftrifle, med 
Malin Westerheim, Siw A. Dram-
stad og Marte Torvik på laget. 

For lerdue ble det både VM og 
EM sølv individuelt, samt sølv i 
WC-finalen, på Tore Brovold som 
var i alle syv finalene dette året. 
Sammen med Ole Undseth og 
Tom Jensen hentet de EM Gull på 
lag og verdensrekord. 

Kongepokalene ble i 2011 delt 
ut til to rifleskyttere: Marianne 
Berger Oslo Ø for NM gull på 10m 
og Odd A Brekne for seieren i NM 
på 60 sk ligg på 50m. 

Parasatsing: Budsjettet fra Olym-
piatoppen til parasatsning økte 
fra 70 000,- i 2006 til 700 000,- i 
2011. Det ble ansatt egen integre-
ringskonsulent (50%) med ansvar 
for rekruttering og Paralandslaget 
frem mot PL London 2012. 

SH-skytterne har opplagt 
Paralympics 2012 som sitt store 
mål, og her hadde pistolskyt-
ter Bjørn Morten Hagen sikret 
Norges første kvoteplass, med 
sølvmedalje under WC i Sydney i 
sportspistol. Innsatsen i WC dette 
året tyder på at Norge skulle få 
tre plasser til London neste år. I 
tillegg til Hagen, sikret både Mon-
ica Lillehagen, Amanda Dybendal 
og Ove Foss seg kvoteplasser.

Leif Steinar Rolland
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I stedet fikk jeg låne en High 
Standard Spor - King .22 Long 
Rifle pistol av klubben. Jeg begynte 
da å trene fast på Greverudbanen, 
som lå i nærheten av Østli gård, 
nå barneskole. Det ble starten på 
mine seksti år som pistolskytter, 
projektil/bly støper og patronlader.

Jeg vil evaluere om pistoler/
revolvere, ammunisjon, krutt, 
tennhetter, og annet relatert er 
blitt dyrere gjennom årene. Jeg 
var 19 år da jeg fikk kjøpetillatelse 
på en pistol i caliber 9*19 mm, 
gjennom den Sivile Våpenkontroll.  
Jeg hadde hørt at Schous 
Børsemaker & Sportsforretning 
A/S, Karl Johansgate 8, hadde SIG 
Neuhausen Modell 210-1 Military 
med faste sikter til salgs for 450 
kroner.

Jeg tok toget inn til 
Østbanestasjonen og ble meddelt 
at Schou ikke hadde flere igjen. 
Dette var ett engangstilbud. For 
å bruke kjøpetillatelsen så endte 
jeg opp med en Luger pistol til 
290 kroner og Raufoss patroner 
lott 51 til 2 kroner per eske med 
16 patroner. Pistolen var honet og 

Alle leserne har vel en historie om hvordan de startet med skyting. I 1960, 
seksten år gammel, meldte jeg meg inn i Oppegård skytterlag. Jeg ønsket 
å kjøpe en salongrifle for å skyte kråker. I kommunen var det en søppel-
dynge, Alvim-dyngen, hvor det til tider var mange hundre kråker. Det var 
skuddpremie på disse og jeg leverte en inn to kråkeføtter til lensmann 
Drag fikk en to kroner. Jeg kjøpte en Brno salongrifle hos Schou Våpen 
nederst i Karl Johans gate. Men det satt gamle erfarne kråker i toppen av 
grantrærne , som varslet de andre når jeg snek meg frem. Så jeg klarte 
aldri å innkassere noe skuddpremie. 

// AV WILLY KLETTE //

blånert fra Tyskland og var satt 
inn med like mye fett som i 0.5 kg 
Melange. Etter to dagers rengjøring 
var tiden moden for prøveskyting. 
Jeg fikk funksjoneringsfeil relativt 
ofte. Patronen kom ikke skikkelig 
inn i kammeret.

For å si som Juster; Mot normalt, 
hadde kneledd sluttstykket minst 
kreft igjen når patronen skulle 
inn kammeret, derimot maksimal 
kraft når patronen ble dyttet ut av 
magasin leppene. Jeg kunne ikke 
stole på våpenet 60 skudd i en 
feltløype.

En murmester i naboklubben 
hadde Valvolin smørefett og 
patroner blandet i en plastpose, 
da fungerte Lugeren. Jeg solgte 
Lugeren etter ett år for 190 kroner. 
Prisen for Raufoss patronene var 
200 øre/16= 12.50 øre per stk. Nye 
fabrikkpatroner i 9*19 mm kan en 
nå få kjøpt over disk for 200 øre 
per stk. Prisøkning bli således 200 
øre/12.5 øre= 16; altså 16 ganger 
dyrere.

En boks med 200 gram Rikkihappo 
OY (Vihtavuori fabrikker) med N 14 

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

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

HAN AV SIN KUNNSKAP OG 
ERFARINGER. 

krutt ( N 310 ), kostet hos Gresvig 
i Storgaten 13.80 kroner. Pris over 
disk er 570 kroner for 0.5 kg N 310 
krutt. Regnestykket bli således 570 
kr/2.5*13.8 kr=17.8; avrundet 18. 
Etter det uheldige Lugerkjøpet, 
kjøpte jeg i 1965/1966 en S&W 
modell 41 .22 LR pistol med 7 3/8 
tommers løp og rekylbrems (var 
tillatt til VM finpistol den gangen) 
og en S&W .357 M modell 27 med                         
6 ½ tommers løp. Prisen for hvert 
våpen var 700 kroner. Nåværende 
pris er 14000 kroner; altså en 

Denne kunne man kjøpe for 13,80 kroner på 
60-tallet, mot 570 kroner i dag.
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20-dobling av prisen. Jeg bestilte 
også en Smith&Wesson modell 52 
Maste pistol i caliber .38 Special 
(WC) hos Schou. Den samlet 
innenfor 2.5 tommer på 50 yards, 
men det gikk to år før jeg fikk den. 
Grunnen var visstnok at S&W-
fabrikken var fullt opptatt med å 
produsere modell 12 Airweight 2 
tommers revolvere til amerikanske 
piloter i Vietnamkrigen. Var det 
så mange piloter? Amerikaneren 
William Bill Blankenship ble 
verdensmester i Wiesbaden på VM 
grovpistol med presisjonsdelen 
på 297 poeng og duell delen på 
298 poeng, totalt 595 poeng med 
en S&W modell 52. Myten var 
at han tok den fabrikk ny ut av 
esken. Det stemmer vel ikke. De 
trente på Løvenskioldbanen før 
mesterskapet, de hadde kommet 
fra Tyskland, og børsemakerne 

holdt til i en enorm campingvogn.  
Jeg fikk autografen til Bill. M5-
prisen over disk hos Schou var 
1500 kroner.

Mitt siste innkjøp i de glade 
60-årenes hippietid var innkjøp 
av en Smith&Wesson modell 29 
caliber .44 Magnum revolver  
med 6 ½ tommers løp fra 
Mauritz Widforss AB, Stockholm.  
Prisen var 820 svenske kroner 
med kurs 1.38. Jeg hentet den 
på Tollpostutleveringen like 
ved  Østbanestasjonen. I esken 
fulgte det med 100 .44 Special 
Remington-patroner. Prisen på 
revolveren ble 1400 kroner. Den 
var fra gullalderen til S&W hvor 
dyktig håndverk var i høysetet, 
29-2 laget i 1962. Med nedsenking 
av tønnen til hylserimmen, 
trekullblånering, løpslåsing med 

pinne og McGivern Gold Bead 
Front Sight. En tilsvarende modell 
29-revolver koster vel over 20 000 
kroner i dag. Regnestykket blir 
således 20000 kr/1400 kroner 
med avrundet til 14, altså 14 ganger 
dyrere i dag.

Tilsynelatende har prisen på 
våpen økt svært meget, men 
tar en lønningsøkningen med i 
betraktningen er økningen lineær, 
ikke en parabel. På sommerjobber 
på byggeplasser hadde jeg 17 
kroner timen. Multipliserer en 
med 15 får man en nå timelønn på 
255 kroner per time. 
På sekstitallet kostet Norma-
tennhettene, 4.45 mm og 5.33 mm 
9 øre pr stk. Nå koster tennhettene 
ned til 45 øre per stk. Regnestykket 
gir 45øre/9 øre= 5 ganger dyrere.

Smith&Wesson modell 52 Maste pistol i caliber .38 Special (WC). Det var lang leveringstid på denne på 60-tallet på grunn av Vietnamkrigen, skal 
man tro fabrikken selv.
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I 1970 kostet Norma .44 
Magnum 0.90 kroner. Norma 
9*19 mm kostet 0.40 kroner. 
Norma .38 special kostet 0.45 
kroner. Regnestykket blir slik: 
.44;kr7.20/0.90kr = 8 ganger dyre
re.                                  9 mm; 2.00kr/ 
0.40kr=5. .38 Special; 2.25/0.45kr 
= 5 ganger dyrere . Prisøkningen 
er mye lavere for patroner enn for 
våpen; øker mellom 5 og 8 ganger. 

På sekstitallet kost Lyman all 
American Turret ladeapparat 600 
kroner. Tilsvarende  ladeapparat 
koster nå 3600 kroner, som gir 
en prisøkning 6 ganger. Lyman 
kruttmål kostet 140 kroner, 
tilsvarende nå koster 1120 kroner 
som gir en prisøkning på 8 ganger. 
Lyman støpetang kostet 165 
kroner, tilsvarende nå koster 1320 

kroner og gir prisøkning 8 ganger. 
Lyman Kalibrerings- og Sizepresse 
kostet 200 kroner, tilsvarende nå 
koster 2200 og gir da en prisøkning 
på 11 ganger.

Men det er ikke bare 
prisene som forandrer seg. 
Langholdsfeltskyttere bør merke 
seg at jordkloden har begynt å 
rotere raskere. Til nå har planeten 
år for år rotert stadig langsommere 
på grunn av friksjonen tidevannet 
skaper mellom hav og land. Det 
betyr at et projektil vil dreie mer 
mot høyre på den delen av kloden 
hvor Norge befinner seg. Det 
skyldes Coriolis-akselerasjonen. 
På vektorform (fet skrift) og 
ved vektorproduktet hvor w 
er vinkelhastigheten til jorden 
og v hastigheten til projektilet, 

blir formelen for Coriolis 
akselerasjonen:  -2w x v.

Av formelen ser en at økende 
rotasjonshastighet  gir økende 
dreining mot høyre. En må da skru 
baksiktet mot venstre. De som liker 
å sove lenge om morgenen må også 
merke seg at døgnet blir 0.00066 
sekund kortere neste år. 

Riktig godt nytt år!

Artikkelforfatteren med Smith&Wesson modell 29 caliber .44 Magnum revolver med 6 ½ tommers løp fra Mauritz Widforss AB, Stockholm, som ble 
kjøpt for 1400 kroner på 60-tallet. Trolig ville den blitt solgt for nærmere 20 000 kroner i dag.


