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Straks er det endelig duket for EM på hjemmebane her i Norge, 
og det blir også første gang det skal arrangeres to påfølgende 
internasjonale mesterskap for funksjonshemmede (para) og 
ikke-funksjonshemmede utøvere i skyting når Europas beste 
skyttere samles i Vikingskipet på Hamar. For mer info om 
hvordan du kan følge mesterskapet, se nettsiden EM2022.no.

Dessverre foregår det nå en dyster krig i Europa som også kaster skygge 
over idretten. NSFs president Håvard Larsen forteller hvordan dette på-
virker EM på Hamar på side 4. Samtidig er det positivt å se at store deler 
av internasjonal idrett har gått samlet ut mot krigen, og på neste side kan 
du lese om hvordan våre utøvere markerte støtte til Ukraina.

Utover dette kan du i denne utgaven av Skytternytt blant annet lese om:

– Den svært imponerende norske innsatsen under World Cup i Kairo, 
der det ble norsk gull for første gang på ni år! Les mer på side 10.

– EM i luftvåpen og den store norske troppen på 46 skyttere som deltar 
på side 16.

– Vestre Bærumsskytteren Tobias Bernhoft-Osa som flytter til USA for å 
studere, og delta i verdens tøffeste studentserie. Les mer på side 18.

– Årets NM i luftvåpen i Alfhallen som ble svært vellykket, og samtidig 
var en viktig generalprøve for det nær forestående EM i Vikingskipet på 
Hamar. Les mer på side 22.

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

Vi ønsker riktig god lesning!

www.skyting.no
http://EM2022.no
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VÅR
– OG STRAKS EM PÅ HJEMMEBANE 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.

WORLD CUP KAIRO:

UTØVERMARKERING MOT KRIG

Alle våre åtte norske pistol- og rifleskyttere og fire ledere deltok på en markering 
til støtte for Ukraina under WC Kairo.

Markeringen var i regi av ISSFs utøverkomite ved medlem Cassio Cesar Rippel fra Brasil og den 

tredobbelte olympiske mester Niccolo Campriani fra Italia. Campriani har koblinger inn til IOC, og 

var senest engasjert av IOC for å bistå det såkalte Flyktninglaget i OL i Tokyo.

Markeringen besto av en samling på utøverhotellet med fotografering og en applaus i etterkant. 

Budskapet var at våpen kun bør benyttes i sport og ikke i krig, og med et ønske om fred i Ukraina. 

Alle deltakernasjoner i WC Kairo ble invitert til seansen.

Omtrent samtidig med markeringen offentliggjorde det russiske skytterforbundet at de ikke vil 

delta med utøvere i internasjonale konkurranser fra og med 18. mars. Det er starttidspunktet for 

EM i luftvåpen på Hamar. Russland var samtidig representert med en stor tropp i konkurransene i 

Kairo.

Utøvermarkering i Kairo.
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PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Endelig har pandemien sluppet litt opp og 
smittetiltakene er langt mindre hemmende for 
å utøve trening og konkurranser.

Nå er pandemien dessverre erstattet med noe langt 
verre. Verdenssituasjonen har tatt en vending vi ikke 
ønsker. Vi tenker alle på folket i Ukraina. Vi som utø-
vere og ledere innen sport ønsker så langt som mulig 
å skille idrett og politikk. Gitt situasjonen er det svært 
vanskelig. Diskusjonene de siste dagene har gått om 
de russiske utøverne. Få har tatt opp situasjonen for 
de ukrainske utøverne som ikke kan delta.

Det ble raskt enighet om at internasjonale konkur-
ranser i Russland og Hviterussland ikke er aktuelt 
for norske utøvere. De fleste internasjonale forbund 
har fulgt dette. Ett døgn senere ble vi enige om at 
vi ikke ønsker russiske og hviterussiske utøvere og 
ledere velkommen til konkurranser i Norge. Når 
dette skrives har vår søsterorganisasjon i Russland 
besluttet at de ikke kommer til EM i luftvåpen 2022 
på Hamar. En klok beslutning!

I det større bildet har EU besluttet store sanksjoner, 
store støtteordninger til Ukraina og at luftrommet 
over hele EU sperres for russiske fly. Flere særfor-
bund har internasjonale ledere og mange valgte 
visepresidenter og styremedlemmer som er russiske 
statsborgere. Dette gjelder også våre internasjonale 
organisasjoner ISSF, ESC og FITASC. Mye har endret 
seg den siste tiden, og hva som skjer fremover er det 
mange av oss som arbeider med.

Som jeg skrev i forrige Skytternytt vedtar ISSF en-
dringer i spesielt finaleprogrammene innen grenene 
lerdue, pistol og rifle. Dette er nå vedtatt og lagt 
inn i planene for OL i 2024. De nye programmene 
fikk både arrangører og skyttere testet under norg-
esmesterskapet i luft som Kisen MSL arrangerte 18. 
til 20.februar. Les mer om NM i luft på side 22.

Vi har planlagt EM luft 2022 i 3 år. Et kjerneteam på 
nærmere 20 personer har brukt mye tid på å for-
berede arrangementet. Alle disse og noen til som har 

meldt seg som frivillige til EM var med å arrangere 
NM luft 2022. 

Det var påmeldt 134 skyttere fra 29 land til EM Para, 
mens det var påmeldt 560 skyttere fra 44 land innen 
ISSF sine luft-øvelser. Dette vil dessverre kraftig 
reduseres pga. Russland angrep. Som nevnt vil ikke 
russiske og ukrainske utøvere komme som igjen 
medfører at enkelte øvelser får for få deltagere til at 
det kan avholdes som EM-konkurranse. Følg med på 
www.em2022.no

Når det arrangeres et internasjonalt mesterskap er 
det naturlig at vi får mange nasjonale og internas-
jonale gjester som både vil oppleve mesterskapet og 
gjennomføre møter i styrer, komiteer og utvalg. F.eks. 
har Idrettsstyret lagt et styremøte til Hamar og ESC 
har lagt et presidium-møte.

Å gjennomføre et EM krever at mange organisasjoner 
arbeider sammen. Uten støtten fra Kulturdeparte-
mentet, Innlandet fylke og Hamar kommune hadde 
det ikke vært mulig å gjennomføre mesterskapet. Det 
samme kan vi si om alle de frivillige og alle lokale og 
nasjonale samarbeidspartnerne.

Vi ønsker at så mange som mulig skal oppleve EM på 
hjemmebane. Og at det skal bli god og stor stemning. 
Det er gratis adgang til både Vikingskipet og Hamar-
hallen på Scandic Hotell under hele mesterskapet. 
Unntaket er at det må kjøpes billetter til Skyttermes-
sen som foregår i Vikingskipet ved siden av konkur-
ransene de siste fire dagene av mesterskapet.

Nå er all vår fokus på EM på Hamar. Vi ønsker alle 
våre gjester hjertelig velkommen til et flott mester-
skap. Vi håper å se alle våre medlemmer innom en 
av konkurranse-arenaene i løpet av de 14 dagene 
mesterskapet varer. Vi sees!

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

Håvard Larsen

President

16% 16%

REX ZERO 1 COMPACT

Kompakt versjon av standard modellen med 3.85” match-
grade løp og 2x 15 skudds magasin.

Anbefales spesielt for Felt og Dynamisk Sivilpistol.

REX ZERO 1 STANDARD

En standard full-size variant som ikke mangler noe! 
Aluminiums ramme for lettere vekt. 

Dette er pistolen som gir uendelig mange gode opplevel-
ser på banen. Vi anbefaler denne til alle nybegynnere, og 
viderekomne som vil dyrke den gode skyte opplevelsen.

Før: 11900,-  Nå: 9999,- Før: 11900,-  Nå: 9999,-

SE MER AV AREX TILBUDET PÅ WWW.LANDRO.NO

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

BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Nytt år gir oss alle nye muligheter og 
utfordringer! 

Endelig synes det som om koronaviruset slipper litt 
taket og vi kan begynne å normalisere hverdagen.

Det er en rekke stevner i terminlisten, både de faste, 
vante lokale stevnene og gledelig: En rekke NM’er! 
For ikke å glemme KM og DM - altså er aktiviteten på 
vei opp igjen!

Når dette skrives har NM-luft startet og det skal bli 
spennende å følge med på resultatene. Vi har avtale 
om at deler av arrangementet vises live på TV og 
andre deler blir tatt opp for bruk innimellom. Vi har 
altså nok en gang fått en flott mulighet til å vise oss 
fram på riksdekkende medie (TV2) - det er veldig 
positivt. Så får vi håpe at sendingene blir gode og at 
det som vises er forståelig for publikum.

Det er snart EM i Vikingskipet - dette er jo som kjent 
ikke et breddearrangement, men samme helg som 
EM avsluttes (25.–27. mars) arrangeres det Skyt-
termesse i Vikingskipet og dette er noe som burde 
fange interessen for alle. I forbindelse med messen 
skal vi i BIK ha gleden av å dele ut fortjent heder til 
årets skyttersjel, årets klubb og årets arrangør. Her er 
det sendt inn forslag på de NSFs medlemmer mener 
fortjener å bli løftet fram, lese begrunnelsene samt å 
kåre vinnerne slik at disse kan presenteres i løpet av 
denne helgen. 

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

Det er jo dessverre ikke mulig å hedre alle, men vi 
håper at de som blir presentert etterhvert vil oppfa-
ttes som verdige og gode representanter for ALLE 
personer, lag og klubber i hele landet som ukentlig 

legger til rette for aktivitet.

Vi jobber med sikkerhetsopplæringen, det er et utvalg 
som ser på innhold og gjerne formatet dette gjennom-
føres på. Det er ønskelig med et likt kurs, som alle 
kan være trygg på at dekker behov og krav, slik at en 
kan være trygg på at en som kan vise fram et kurs-
bevis etter den nye lesten kan det som kreves for å 
kunne utøve sporten vår. Dermed skal en altså unngå 
å måtte ta ny opplæring i ny klubb, foruten eventuelle 
lokale bestemmelser og prosedyrer naturligvis.

Det nærmer seg både årsmøter i klubber og kret-
sting - dette er viktige arenaer for oss alle som 
medlemmer å være med på. Det er her klubbens 
framtid bestemmes - har du en mening om hva og 
hvordan klubben din burde drive med? Så møt opp 
på årsmøtet og bruk stemmen din der. Det er altså i 
det fora du best kan få gehør for det du mener, ikke 
i kommentarfeltet på Facebook eller andre sosiale 
medier.

Det samme gjelder kretsen - hva vil du som medlem 
av klubb at kretsen skal og bør gjøre for å fremme 
skytesporten? Løft det fram via klubben din og bidra 
til at vi sammen nettopp kan få fram den fantastiske 
idretten vår.

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

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 
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SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

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.thrane.no/en/
https://www.skyting.no/forside-2-2/skytterlandslaget-2/
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EM i luftvåpen på Hamar er like rundt hjørnet, 
og vi har en tropp på hele 46 utøvere klare til 
start. Troppen er historisk stor og ung, men har 
også en rekke meriterte utøvere. Etter to tøffe 
år med nedstengninger og lite konkurranser er 
EM på Hamar virkelig et lyspunkt!
 
2022 startet på verst tenkelig måte, med nye 
strenge smitteverntiltak. Og Kisen Open, som 
var et av vurderingsstevnene til EM/WC, måtte 
avlyses. Til tross for dette ble det gjennomført 
vurderingsstevne for de som ønsket å delta, men 
med strenge smitteverntiltak. Dette hadde ikke vært 
mulig å få til uten ildsjeler, administrasjonen og 
trenere. Tusen takk for at dere har stå på vilje, og er 
løsningsorienterte!

EM-uttaket ble offentliggjort 20.januar, og det er i 
år en historisk stor og ung tropp i tillegg til erfarne 
toppskyttere. Størrelsen på troppen kommer av de 
nye reglene i EM, som nevnt i forrige Skytternytt, 
det er nå lov å sende seks juniorer (to må være under 
18 år) og fem seniorer. Dette i kombinasjon med at 
EM er på hjemmebane ga oss en unik mulighet til 
å gi mange utøvere muligheten til å få etterlengtet 
konkurransematching på internasjonalt nivå. Utøvere 
med reelle muligheter for finale er tatt ut i tillegg til 
unge utøvere med seriøs satsing. Vi ser frem til å følge 
utøverne våre i Vikingskipet på Hamar i mars, og 
håper at skytter-Norge kommer og heier de frem. 

Kriteriene for utdeling av Kongepokalen 2022 er 
også vedtatt av Toppidrettskomiteen og lagt frem 
for forbundsstyre. Kongepokalen deles i år ut til 
pistol i henhold til fast rullering i forbundet. Pokalen 
kan vinnes innen OL-/PL-øvelser både på 10m, 
25m og 50m, tildelingen vil skje etter NM 25m og 
50m. Vi fikk i år en ny utfordring da finalene ikke 
lenger regnes ut fra poengene som er skutt, men 
poeng etter beste til dårligste skudd. Det ble derfor 
tatt en avgjørelse om at Kongepokalen deles ut til 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

Norgesmester, men ved utregning av hvem som har 
skutt det beste resultatet målt mot internasjonale 
konkurranser tas kun innledende skyting til 
Norgesmesterne med i beregningen. For mer 
informasjon om dette se skyting.no der kriteriene er 
lagt ut.

NM 10m pistol og rifle ble gjennomført i Alfhallen i 
februar, og ga arrangementskomiteen til EM en fin 
anledning til å teste konkurransegjennomføringen, 
og da spesielt de nye finalene. I tillegg var det en 
fin generalprøve for TV-produksjonen, som nå 
har fått prøvd seg på to norgesmesterskap før de 
skal produsere TV-sending fra EM. Det gleder et 
skytterhjerte å få se NM på riksdekkende TV! Vi 
gratulerer alle medaljevinnere i NM. Vi må også få 
skryte av arrangementskomiteen som leverte et flott 
NM.

2022-sesongen blir en hektisk sesong med mange 
internasjonale konkurranser. Til tross for at noen 
konkurranser allerede er avlyst, håper vi at de fleste 
blir gjennomført så langt det er forsvarlig. Vi gleder 
oss til å følge våre erfarne og unge lovende utøvere 
videre i sesongen. 

Til slutt vil jeg på vegne av Toppidrettskomiteen 
anbefale alle som har muligheten til å dra innom 
Vikingskipet 13.-27. mars. Det kommer til å bli 
et fantastisk arrangement med store sportslige 
begivenheter!

På gjensyn!

Siri Mortensen

Leder Toppidrettskomiteen 

https://www.skyting.no/2022/01/20/46-skyttere-klare-for-em-pa-hamar/
https://www.skyting.no/2022/02/18/kriterier-for-utdeling-av-h-m-kongens-pokal-2022/
https://www.skyting.no/2022/02/18/kriterier-for-utdeling-av-h-m-kongens-pokal-2022/
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SISTE NYTT FRA

TEKNISK KOMITÉ

I den siste tiden har det vært mange regelen-
dringer som vi ikke tidligere har sett maken til.

Tidligere kom regelendringer hvert fjerde år og så 
var det stille til etter neste OL. Etter OL i Beijing er vi 
nå på revisjon tre og fire bare når det gjelder final-
er. Etter hvert vil det også komme en gjennomgang 
av generelt regelverk. Dette vil medføre et enormt 
kostnadsproblem med oversettelse og trykking av 
regelverk. Vi er derfor kommet til det punkt hvor vi 
må vurdere om det er regningssvarende å fortsette 
med norsk oversettelse av ISSFs regelverk. Skal våre 
dommere kunne følge med på hva som er gjeldende 
regelverk, må vi vurdere om vi skal henvise til ISSFs 
hjemmeside.

For å ha et oppdatert regelverk med norsk overset-
telse trenger vi tid til å få det oversatt. Korrektur og 
trykkeprosess tar også tid og da er vi i den situasjon 
at når vi kan distribuere til våre dommere, så er 
regelverket allerede for gammelt. Vi har forståelse for 
at dette vil være en stor forandring for mange, men 
vi må faktisk vurdere behov for oppdatert regelverk i 
forhold til lange etterslep. 

Noe annet vi må få på plass er innmelding av resul-
tater til SkytterAdmin etter hvert stevne. Alle ar-
rangører som har terminfestede stevner har påtatt seg 
ansvaret med å gjennomføre stevne fra A til Å. Dette 
betyr at stevnet for arrangøren ikke er ferdig før alle 
resultater er lagt inn/overført til SkytterAdmin. Dette 
er viktig av flere grunner.

• Resultatlistene blir offentlig tilgjengelig på et 
kjent sted og kjent plattform der alle skytterne vet 
at de ligger til enhver tid.

• Alle som deltar på stevner får registrert resultatet 
på sin profil og dermed aktivitet. Dette er viktig 
ved f.eks. anskaffelse av nye våpen og evt. re-
servevåpen.

• Skytterforbundet får registrert aktivitet, noe som 

er viktig ved tildeling av offentlige midler.
• Skytterforbundet får automatisk oversikt over 

«gode resultater» som det er verdt å legge merke 
til.

Det er ikke tilstrekkelig å bare legge inn en PDF-vers-
jon av resultatlisten i SkytterAdmin, alle resultater 
må legges inn i systemet på hver enkelt skytter for at 
systemet skal fungere.

For at dette resultatsystemet skal fungere som forut-
satt må altså klubbene «ta tak i dette» allerede under 
stevneavviklingen ved at resultatbehandling blir prior-
itert. Dette betyr at det må være noen som er ansvarlig 
for dette (RTD-sjef) under hvert eneste stevne. Dette 
gjelder fra de minste stevner med noen få deltagere til 
NM.

En annen liten ting til slutt. Vi har over 1800 person-
er med dommersertifikat i Norge. Jeg tviler på at alle 
har nødvendig erfaring som dommere, samtidig som 
arrangører sliter med å finne noen som er villige til å 
være dommer under lokale stevner. I kommende vers-
jon av SkytterAdmin vil vi få en versjon hvor dommere 
må legges inn for at stevnet skal kunne registreres. 
Vi vil da automatisk kunne få et system som ivaretar 
behovet for kompetanseregistrering av dommere. De 
som ikke fungerer som dommere og får praksis, vil da 
etter hvert falle ut av systemet. Vi bør etter hvert få 
opp status på de dommerne som er villige til å utføre 
denne viktige funksjonen.

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité
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FØRSTE WORLD CUP-SEIER

PÅ NI ÅR

Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg vant World Cup Kairo på OL-øvelsen 10 meter luftri-
fle mixed team. I en forrykende finale seiret de til slutt 17-15 over Italia. Og bare noen timer senere 
ble det andreplass i finalen av lagkonkurransen på 10 meter luftrifle for Jeanette, sammen med 
Jenny Stene og Mari Bårdseng Løvseth.

Jon-Hermann Hegg og Jenny Stene.

Følg oss på

24. – 27. mars VIKINGSKIPET.24. – 27. mars VIKINGSKIPET.
Vi stiller med komplett butikk!Vi stiller med komplett butikk!

Optiker mnof Jan Brekke tlf. 916 38 941
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FØRSTE WORLD CUP-SEIER

PÅ NI ÅR

I finalen på 10 meter luftrifle 
mixed team fikk Norge en pang-
start og ledet 11-3. Italia kom 
sterkt tilbake og overtok ledelsen 
13-11. Så kontret Norge igjen før 
Italia fikk matchball på stillingen 
13-15.  Nok en gang kom Jeanette 
Hegg Duestad og Jon-Hermann 
Hegg tilbake og utlignet til 15-15.

I denne konkurransen gjelder 
først til 16 poeng og i den avg-
jørende duellen til slutt måtte 
italienerne til slutt gi tapt. Det 
ble skutt på et svært høyt nivå i 
finalen, som ble en heseblesende 
opplevelse for den lille norske 
kontigenten i Kairo. I en slik 
gullfinale skyter alle sammen ett 
skudd, før to poeng tildeles laget 
med best poengsum samlet. Uavg-
jort gir ett poeng til begge lag.

– Vi er selvsagt glade og stolte. 
Det kjennes veldig godt å endelig 
vinne en World Cup-konkurranse. 
I dag var vi flinke, sa Jeanette 
Hegg Duestad.

– Jeg synes vi er flinke til å holde 
fokus og jeg er veldig fornøyd nå. 
Artig å gjøre dette sammen med 
Jeanette og det føles som en seier 
for hele laget, sa Jon-Hermann 
Hegg.

– Rett og slett imponerende. Beg-
ge lag i gullfinalen holder skyhøyt 
nivå hele veien gjennom, og da er 
det ekstra sterkt å ta dette hjem 
på et avgjørende skudd, sa land-
slagssjef Espen Berg-Knutsen.

Tidligere på dagen var Jeanette 
og Jon-Hermann overlegne i sin 

semifinale da de gikk til gullfi-
nalen, etter at de også var best 
i kvalifiseringen. Det norske 
andrelaget kvalifiserte seg også 
til semifinalen, og Jenny Stene og 
Henrik Larsen var virkelig nære 
og sende to norske lag til gullfina-
le. Duoen endte til slutt på 6.plass. 
Norge har aldri gått videre til 
finaleskytingen med to lag videre i 
denne øvelsen i World Cup.

Dette er Norges første WC-seier 
siden 2013, da Tore Brovold og 
Tom Beier Jensen tok en histor-
isk dobbeltseier i skeet i Al Ain. 
Siste seier i rifle var Ole Magnus 
Bakken på helmatchen i Beijing 
i 2009. Og faktisk må vi 21 år 
tilbake for å finne siste WC-seier 
med luftrifla. Da vant Leif Steinar 
Rolland den individuelle øvelsen i 

Følg oss på

24. – 27. mars VIKINGSKIPET.24. – 27. mars VIKINGSKIPET.
Vi stiller med komplett butikk!Vi stiller med komplett butikk!

Optiker mnof Jan Brekke tlf. 916 38 941

Skyttermessen 2022Skyttermessen 2022

Norsk
SK Y TTERTIDENDE4

Annonse:
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WC München. Vi har aldri tidlig-
ere vært på pallen i den relativt 
nye mixed team-øvelsen, som kom 
på WC-programmet først i 2018.

ANDREPLASS I LAGKONKUR-
RANSE

Jeanette Hegg Duestad fikk også 
skyte enda en gullfinale. Sam-
men med Jenny Stene og Mari 
Bårdseng Løvseth vant Norge den 
første kvalifiseringsrunden på 10 
meter luftrifle kvinner lagskyting 
i etter helt sanseløst god skyting. 
Jeanette skjøt 318,2 poeng og 
både Jenny og Mari skjøt 316,4 
poeng til samlet 951,0 poeng. Det 
var nesten ikke til å tro.

Og Norge fulgte opp med å vinne 
også den andre kvalifiserings-
runden før de tapte knepent en 

flott gullfinale mot Ungarn med 
13-17 til slutt. Singapore ble num-
mer tre.

Det norske herrelaget med Ole 
Martin Halvorsen, Henrik Larsen 
og Jon-Hermann Hegg ble num-
mer ti i sin lagkonkurranse. Mest 
imponerende her var Jon-Her-
mann Hegg med 316,0 poeng på 
sine 30 skudd, en snau halvtime 
etter å ha vunnet karrierens første 
WC-konkurranse på mixed team.

La oss bruke to ord ekstra på Mari 
Bårdseng Løvseth. Hun fikk i 
januar beskjed om at hun akkurat 
ikke kom med i troppen til EM 
på Hamar, hennes eget hjemst-
ed. Rangert som nummer seks i 
Norge ble hun vurdert helt inn, 
men måtte tåle et nei. Hun svarer 

opp med å gå rett på trening for å 
bli enda bedre og jobber knallgodt 
gjennom hele februar.

Tre dager før avreise til WC Kairo 
fikk hun plutselig tilbudet om å 
steppe inn for Katrine Lund, som 
måtte melde sykdomsforfall. I dag 
skyter hun 316,2 poeng og 210,5 
poeng i kvalifiseringen, med en 
106,3-serie til slutt – og er garan-
tert medalje i World Cup – sølv 
eller gull.

Vi håper dette inspirerer alle 
andre unge hardtsatsende skyttere 
i alle grener i Norge til å fortsette 
å tro på det, uansett hva som skjer 
på veien.

JENNY BEST INDIVIDUELT

Jenny Stene skjøt en meget god 
kvalifisering på 10 meter luftri-
fle individuelt mandag. På seks 
WC-starter i denne øvelsen har 
hun nå hele tre ganger kvalifisert 
seg til finaleskytingen. I Kairo ble 
hun nummer åtte både i kvali-
fiseringen og totalt.

I det nye finaleoppsettet skytes 
første semifinaler og så finale. I sin 
semifinale skjøt Jenny kun tiere, 
men det blitt litt tynt og hun gikk 
ut først av de fire konkurrentene 
på standplass. Men uansett en 
strålende prestasjon av Jenny nok 
en gang. Jeanette Hegg Duestad 
ble nummer 18 med 628,3 poeng, 
bare ett poeng fra finale og meget 
gledelig med Mari Bårdseng 
Løvseth på 34.plass med 626,6 
poeng etter jevn og god skyting 
hele konkurransen gjennom i sin 
WC-debut.

Jon-Hermann Hegg ble beste nor-
ske skytter på herrenes 10 meter 
luftrifle i WC Kairo. Med 626,6 
poeng på sine 60 skudd endte 
han som nummer 27, knapt foran 
Henrik Larsen på 30.plass med 

Sølvlaget i Kairo, f.v. Mari Bårdseng Løvseth, Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad.
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626,5 poeng. Finalegrensa ble 
til slutt 629,6 poeng. Ole Martin 
Halvorsen med en flott debut med 
luftrifla i World Cup. 624,5 poeng 
og 41.plass var godt levert i sitt 
første møte med verdenseliten.

OLE-HARALD MED KARRIERE-
BESTE PÅ PISTOL

Ole-Harald Aas skjøt karrierens 
klart beste WC-konkurranse med 
sine 578 poeng og 19.plass på 10 
meter luftpistol i Kairo mandag 
ettermiddag. Dette er det beste 
vi har sett av en norsk luftpistol-
skytter i World Cup siden Stein 
Fiskebeck var blant verdens beste 
på begynnelsen av 90-tallet.

Etter det første av to lag i kvali-
fiseringen lå Ole-Harald helt oppe 
på 9.plass. Til slutt skilte det 4 
poeng opp til finalegrensa for 
Ole-Harald. 92 skyttere deltok på 
10 meter luftpistol menn.

Faktisk var han på vei mot noe 
enda større. Etter 95-96-97-99-97 
var han helt der oppe og luktet 
på både norsk rekord og en plass 
i finaleskytingen. 94 poeng etter 
mye høydespredning på de siste 
ti skuddene sendte han litt ned på 
lista, men uansett svært oppløf-
tende av 28-åringen fra Pors-
grunn, som skyter for Bærum PK.

Ole-Harald var først tilbake i full 
trening i høst etter tjeneste i Irak 
for det norske forsvaret i koalis-
jonen mot IS. Han har tålmodig 
bygd seg opp igjen og dagens 
prestasjon og resultat viser at han 
er på vei helt inn i verdenstoppen 
med fortsatt seriøs satsing og 
utvikling.

Ole-Harald Aas har tidligere skutt 
fire WC-konkurranser på 10 meter 
luftrifle i årene 2017, 2018 og 
2019. Hans 570 poeng og 59.plass 
i WC Beijing i 2019 var hans beste 

resultat i World Cup før dagens 
konkurranse.

Ann Helen Aune gjennomførte 
også en god kvalifisering i luft-
pistol i sin WC-debut i Kairo. 
Landslagstrener Uwe Knapp var 
veldig fornøyd med innsatsen til 
Ann Helen på standplass tirsdag. 
Hun endte på poengsummen 554 
poeng etter seriene 92 – 90 – 94 – 
95 – 91 – 92.

I mixed team-konkurranse på luft-
pistol ble Norge nummer 38 med 
553 poeng i kvalifiseringen på 10 
meter. Norge stiller ikke lag i lag-
konkurransen på pistol, og våre to 
pistolskyttere beveget seg så over 

på 25-metersbanen for forbere-
delse til konkurransene der.

Ole-Harald Aas endte på 24.plass 
med 568 poeng på 25 meter 
silhuettpistol. Dette var faktisk 
første gang i World Cup i denne 
øvelsen for Ole-Harald.

På 25 meter silhuettpistol mixed 
team for Ann Helen Aune og 
Ole-Harald Aas ble det til slutt 
en 8. plass. Bra gjennomført av 
pistolgjengen!

Ole-Harald Aas i aksjon i Kairo
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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.

EM I LUFTVÅPEN 

BRAKER SNART LØS I VIKINGSKIPET!

Etter flere år med forberedelser er det nå ikke lenge igjen til 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-funksjonshemmede utøvere. Det blir en glidende overgang mellom mesterskapene da Eu-

ropas beste luftskyttere samles på Hamar i mars. Det blir helt gratis å komme og se på mester-

skapet i Vikingskipet, og du kan også følge hele mesterskapet via livestream på nett og TV2 Play. 

Se link under for mer informasjon.

Europas beste paraskyttere skal kjempe om mesterskapstitler i luftrifle og pistol fra 13.-18. mars. 

Fra 19.-27. mars skal det kåres europamestere for junior og senior i luftrifle, luftpistol og viltmål. 

Med andre ord samler vi alle Europas beste skyttere, uansett gren og øvelser til Hamar, der vi vil 

være vitne til forhåpentligvis skyting på svært høyt nivå – og på nært hold.

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 mark-

edet også være representert i Vikingskipet på Hamar. Mer informasjon om og kjøp av inngangsbil-

letter til messen finner du via linken under.

Les mer på EM2022.no!



15

24.–27. mars
Vikingskipet, Hamar

Mer info på:
www.em2022.no

https://www.em2022.no/


16

46 SKYTTERE KLARE

FOR EM PÅ HAMAR

Norges Skytterforbund har tatt ut 46 skyttere til EM Para 10 meter og EM 10 meter i Vikingskipet på 
Hamar.

Det er en historisk stor og ung 
tropp som skal representere 
Norge på hjemmebane i årets 
EM i grenene pistol, rifle og 
viltmål. Vi stiller med både 
erfarne toppskyttere og drøssevis 
av unge skyttere som får sin 
mesterskapsdebut internasjonalt.

– Vi gleder oss veldig til å skyte 
EM hjemme i Norge. For de 
fleste har det snart gått to år 
siden de fikk sjansen til å skyte 
et internasjonalt mesterskap på 

grunn av korona. Da føles det 
ekstra deilig å kunne mønstre en 
stor tropp av sultne utøvere på 
jakt etter gode prestasjoner, sier 
sportssjef Tor Idar Aune.

EM Para 10 meter avvikles 13-18.
mars før EM 10 meter tar over 
skytebanen i Vikingskipet og 
holder det gående til 27.mars. 
Det blir 14 dager med luftskyting 
på aller høyeste europeisk 
nivå, og forhåpentligvis med 
norske skyttere i sentrum for 

begivenhetene. 15 pistolskyttere, 
28 rifleskyttere og 3 
viltmålskyttere er tatt ut til de to 
mesterskapene.

Uttaket er gjennomført i henhold 
til kriterier presentert på skyting.
no i oktober og godkjent av 
Toppidrettskomiteen. Det er gjort 
vurderinger av alle utøvere med 
deltakelse i vurderingsstevner før 
og etter jul.

– Vi måler den sportslige 
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kvaliteten først og innstiller 
skyttere som har reelle muligheter 
for finale. I tillegg kommer uttak 
av unge skyttere med seriøs 
satsing, som vi tror kan utvikle seg 
til toppskyttere i framtida. Det har 
vært noen vanskelige avgjørelser, 
særlig i klasser der nivået er aller 
høyest. Men vi er trygge på at 
vi har gjennomført et riktig og 
rettferdig uttak, sier sportssjef 
Aune.

I troppen til EM Para har vi gjort 
ett unntak fra uttaksreglene. Vår 
sølvmedaljevinner fra VM Para i 
2019, Daniel Walø, er tilbudt et 
Wild Card som han har takket 
ja til. Anledningen er at 2022 
er et satsingsår for VI-skyting, 
skyting for blinde og svaksynte, 
i vårt forbund. Derfor ønsker vi 
også en norsk deltager i denne 
klassen for å skape størst mulig 
oppmerksomhet og kanskje skape 
rekruttering. Daniel har ikke 
deltatt i vurderingsstevner, men 
vil nå forberede seg så godt som 
mulig til EM og dermed være 
Norges skytter i denne klassen 
på Hamar. Daniel er selv viktig 
i rekrutteringsarbeidet av VI-
skyttere og var senest denne uken 
instruktør for to helt nye VI-
skyttere i Oslo.

– Størst mulig kvalitet i trening, 
forberedelse og gjennomføring 
av konkurransene er vårt fokus 
nå. Med det kommer gode 
prestasjoner. Mye hardt arbeid 
gjenstår, men vi vi gleder oss 
veldig, sier sportssjefen.

DEN NORSKE TROPPEN:

Pistol kvinner junior
Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK 
(16)
Emmeline Ekrem Bryhn, Tromsø 
PK (17)
Tiril Fredrikke Schüller, 
Porsgrunn PK (17)

Pistol menn junior
Erik Eknes, Numedal SSK (19)
Hans Wang Nøstvold, Tromsø PK 
(17)
Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola 
PK (16)
Mattis Czternasty Hembre, 
Bærum PK (20)
Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL 
(16, blir 17 før EM)
Tobias Skaarstad, Sola PK (17)

Pistol para kvinner senior
Sun Bore, Sola PK (51)

Pistol para menn senior
Espen Børsum Jensen, Aron SK 
(51)

Pistol kvinner senior
Ann Helen Aune, Mysen PL (20, 
blir 21 før EM)
Elena Eikevoll Heltne, Florø PK 
(20)

Pistol menn senior
Ole-Harald Aas, Bærum PK (27, 
blir 28 før EM)
Ludvik Czternasty Hembre, 
Bærum PK (20)

Rifle kvinner junior
Andrea Ingstadbjørg Alstad, Kisen 
MSL (17)
Julie Paulsen Johannesen, 
Fredrikstad MSL (19)
Martine Sve, Kisen MSL (18)
Pernille Nor-Woll, Kisen MSL (15)
Synnøve Berg, Kisen MSL (14)
Thiril Tran Brendryen, 
Fredrikstad MSL (17)

Rifle menn junior
Even Olai Enger Throndsen, 
Krapfoss SSL (16)
Isak Gurrik, Nøtterø Skytterlag 
avd NSF (17)
Jens Olsrud Østli, Stange 
sportsskyttere (15)
Martin Nesvik Voss, Kisen MSL 
(20)
Sigmund Grimsrud, Krapfoss SSL 

(20)
Tobias Bernhoft-Osa, Vestre 
Bærum SSL (19)

Rifle para kvinner senior
Monica Lillehagen, Aasa MSL (53)

Rifle para menn senior
Martin Sørlie-Rogne, Kisen MSL 
(17)
Tobias Austevoll Lyssand, Os 
sportsskytterlag (15)
Vegard Sørlie Krogsæther, Nøtterø 
Skytterlag avd NSF (17)
Magnus Himle-Hopland, Vestre 
Bærum SSL (16)
Daniel Walø, Vestre Bærum SSL 
(37) WILD CARD

Rifle kvinner senior
Jeanette Hegg Duestad, Nøtterø 
Skytterlag avd NSF (23)
Jenny Stene, Kisen MSL (23, blir 
24 før EM)
Johanna Reksten, Kisen MSL (22)
Katrine Aannestad Lund, 
Numedal Sportsskyttere (27)
Milda Marina Søberg Haugen, 
Kisen MSL (21)

Rifle menn senior
Endre Hagelund, Trondheim 
Sportsskyttere (30)
Henrik Larsen, Krapfoss SSL (24)
Jon-Hermann Hegg, Kisen MSL 
(22, blir 23 under EM)
Ole Martin Halvorsen, Kisen MSL 
(21, blir 22 før EM)
Simon Kolstad Claussen, Kisen 
MSL (30)

Rifle Viltmål junior kvinner
Emilie Victoria Oppegård Sørlie, 
Oslo Sportsskyttere (16)

Rifle Viltmål senior kvinner
Anneline Tangen, Grenland MSL 
(27)

Rifle Viltmål senior menn
Even Nordsveen, Løiten 
sportsskyttere (29)
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TOBIAS BLIR STUDENT OG SKYTTER I 

VERDENS TØFFESTE STUDENTSERIE

– Jeg gleder meg voldsomt til å komme i gang med både studier og skyting i USA etter sommeren, 
sier Vestre Bærumsskytteren Tobias Bernhoft-Osa. Årets nyslåtte norgesmester junior på luftrifle har 
sikret seg et fireårig sportsstipend ved University of Alaska Fairbanks. Universitetet er blant de aller 
beste i den knallharde skyteserien mellom USAs universiteter, og var ranket som nummer én så 
sent som i fjor.

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

Tobias vant NM luft nå i februar etter en gnistrende god 
finaleskyting. Etter hovedskytingen hadde han fjerde beste 
resultat.

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

Høyeste kvalitet og presisjon 
100% pålitelighet

Jevn hastighet
Finjusterte komponenter 

Nøye inspeksjon av alle lot-er

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

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

RWS-AMMUNITION.COM

Maxi Dallinger
Dobbel junior europamester

https://www.norma.as/
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TOBIAS BLIR STUDENT OG SKYTTER I 

VERDENS TØFFESTE STUDENTSERIE
Tobias forteller at det er skytingen 
som er det viktigste for ham, selv 
om han er tatt opp som regn-
skapsførerstudent, og sikter mot 
å reise hjem med en bachelor i 
«accounting» når de fire årene er 
over.

– Heldigvis ser det ut til at skolen 
også prioriterer skytingen svært 
høyt. I følge kontrakten jeg har 
skrevet med skolen, forplikter 
jeg meg til å skyte tre timer hver 
dag, minimum 20 timer i uken. 
Minstekravet til studiene er bare 
15 timer klasseundervisning i 
uken! Det blir nok mye mer, man 
må drive selvstudier også for 
å komme i mål med bachelor-
graden!

ÅTTE SKYTTERE – TO INSTRUK-
TØRER

Tobias var ferdig med sine tre år 
på NTG Kongsvinger i fjor. En 
skole han var svært fornøyd med, 
og derfor har han lett etter vi-
dereutdanningsløsninger som har 
metoder som ligner NTG.

– Jeg så at veldig mange av 
verdens beste skyttere kommer 
nettopp fra det amerikanske 
collegemiljøet. Når jeg kommer til 
Alaska, vil jeg studere og være på 
lag med blant annet tre ungdom-
mer med medaljer fra junior-VM. 
To instruktører har ansvar for i 
alt åtte skyttere. De fem beste til 
enhver tid er på laget som reiser 
rundt og møter de andre universi-

tetslagene, og de fire beste resulta-
tene teller, kan Tobias fortelle. 20 
universiteter deltar i denne ligaen. 
Programmet man skyter består av 
60 skudd luft og halvmatch minia-
tyr. Hans universitet har rekorden 
for firemannslag med 4752 poeng 
(kun heltall som gjelder). Det gir 
den strålende gjennomsnittssum-
men på 594 poeng per 60-skudds-
serie.

– Jeg tror bare Bundesliga i 
Tyskland er noe i nærheten av 
det nivået universitetene i USA 
holder, sier Tobias. Skoleåret ved 
universitetet varer fra august til 
mai, mens skytterligaen avvikles 
fra september til mars. Det er 11 
store konkurranser i året, det vil si 
omtrent én hver 14. dag.

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
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Ellers kan vi nevne at det totalt er 
rundt 8000 studenter ved uni-
versitetet, så skytterstudentene 
utgjør en svært liten minoritet. 
Men det hindrer altså ikke at de 
skaper masse blest om skolen sin! 
Beliggenheten er midt inne i Alas-
ka, omtrent på samme breddegrad 
som grensen mellom Trøndelag 
og Nordland. Litt bistert inn-
landsklima er det man møter, 
med sommertemperaturer som i 
Oslo-området, men noe kortere. 
Og om vinteren ligger tempera-
turen i området 20-30 minusgrad-
er. Ifølge statistikken er Fairbanks 
USAs kaldeste by!

Det er ikke noe høyprofilert 
sportsuniversitet Tobias drar til. 
De har ishockey og langrenn i det 
som kalles 1. divisjon, ellers ingen 
andre sportstilbud enn som fritid-
saktiviteter.

TRE NORSKE I USA I ÅR

Tobias Bernhoft-Osa har brukt 
veldig mye tid og en god slump 
penger på selve søkeprosessen.

– Det er veldig høye krav til 
dokumentasjon av alle mulige 

forhold som må følge søknaden. 
Det norske skoleverket er ikke så 
flinke til å bidra, så profesjonelle 
oversettelser må til, i tillegg til 
at man må skaffe seg godkjen-
ningsstempler fra forskjellige 
myndigheter. Heldigvis har jeg 
fått gode råd og innspill fra flere 
som har studert i USA, blant annet 
toppskytteren Henrik Larsen, som 
også var læreren min ved NTG. 
En konsulent har hjulpet meg i 
prosessen for å bli godkjent som 
amatøridrettsutøver i USA.

Jeg har også vært i kontakt med et 
par skytterkompiser, Lars Lilleng, 
som allerede har studert i over et 
år i USA, og Martin Nesvik Voss, 
som er i søkeprosessen for studie-
plass «over there». Det ser ut til 
at vi blir tre norske skyttere i den 
amerikanske collegeserien fra i 
sommer, sier Tobias.

Han blir for øvrig ikke første 
norske student ved universitetet 
i Alaska, for vel ti år siden gikk 
Anna Hjelmevoll fra Ulvik samme 
vei, etter først å ha gått på NTG. 
Noen svensker og flere andre 
europeere har også studert ved 
University of Alaska Fairbanks. 

Fra hjemmesiden til University of Alaska Fairbanks. Her slås det fast at de er på vei mot sin 35. seier i universitetsligaen.

Miljøet er altså ganske internas-
jonalt, og to av skytterstudentene 
nå, er fra Spania og Tsjekkia.

MÅ BRUKE LÅNEKASSEN OGSÅ

– Selv om jeg har fått såkalt fullt 
akademisk stipend og skytesti-
pend, må jeg betale en del selv, så 
jeg må støtte meg på Lånekassen, 
forteller Tobias. Stipendet gir ham 
for øvrig gratis ammunisjon og 
det skyteutstyret han trenger. Det 
første året er han forpliktet til å 
bo på internatet. Han tror det blir 
veldig bra, og en rekke restaurant-
er og andre tilbud på campus gjør 
at han neppe vil lide noen nød!

Det eneste Tobias tenker litt 
ekstra på, er avstanden hjem. Det 
er litt kronglete å fly fra Norge 
til midt inne i Alaska, og turen 
tar 25-30 timer. Altså noe lenger 
til mors kjøttkaker i Bærum enn 
da han var elev ved NTG Kongs-
vinger!
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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.

NTG LEIER SEG INN PÅ PLANLAGT

NY SKYTEHALL I KONGSVINGER

Kongsvinger sportsskyttere (KSS) har lenge jobbet for å realisere en ny skytehall i 
byen sin. Planene er nå nærmere gjennomføring enn noen gang, og i januar ble det 
kjent at også NTG Kongsvinger blir en viktig leietaker på det planlagte nye anlegget.

– For oss betyr en ny skytehall at vi kan tilby stabile og utmerkede treningsforhold for skytterne 

våre hele året. Skal vi kunne fortsette å utdanne utøvere som utvikler seg til topp nasjonalt og 

internasjonalt nivå, vil tilgang til gode skytefasiliteter være helt nødvendig, sa daglig leder ved 

NTG Kongsvinger til avisa Glåmdalen i januar.

KSS ønsker å lage en skytterhall for alle og som skal kunne engasjere folk i nærområdet, blant 

annet ved å benytte seg av den rike historien til Kongsvinger-området. Skytehallen skal etter 

planen stå klar i 2023, og NTG Kongsvinger har nå skrevet intensjonsavtale med KSS som sikrer 

skolens elever tilgang til hallen de neste 20 årene.

Les også mer om KSS’ planer for ny skytterhall 
på side 18 i Skytternytt #4 2021 her!

Tegning av den nye skytehallen. 
Illustrasjon: Topos Arkitektur og Design

https://issuu.com/skyting/docs/skytternytt_4_2021
https://issuu.com/skyting/docs/skytternytt_4_2021
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HUNDREVIS AV ARBEIDSTIMER 

BAK VELLYKKET LUFT-NM

Årets NM på luftvåpen i Alfhallen ble svært vellykket, og var samtidig en viktig generalprøve for det 
nær forestående EM i Vikingskipet på Hamar. Mellom 30 og 35 medlemmer fra arrangørklubben 
Kisen MSL, 25 fra Norges Skytterforbund og en håndfull representanter fra Megalink, sørget for 
stødig gjennomføring, og skaffet seg samtidig nye erfaringer og rutiner.

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

Alfhallen er en flott arena, med inntil 42 standplasser til 
hovedskytingen.
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HUNDREVIS AV ARBEIDSTIMER 

BAK VELLYKKET LUFT-NM
– Vi er veldig fornøyd med gjen-
nomføringen, og har fått mye 
verdifull læring på kjøpet, sier 
presidenten i NSF, Håvard Lars-
en, som var teknisk delegert for 
NM-arrangementet.

Og det er et kjempearrangement 
vi snakker om. Ca. 300 deltag-
ere, der flertallet skjøt både to og 
tre øvelser, det var lagskytinger, 
miksøvelser og nærmere 30 timer 
bare med finaleskytinger. Til sam-
men ble det registrert langt over 
1000 starter i løpet de tre dagene. 
Funksjonærene var på plass fra 
07.30 om morgenen til 21.00 hver 
eneste dag.

ÅR MED FORBEREDELSER

Opprinnelig skulle Kisen hatt 
dette arrangementet i 2021, så ble 
det gjort om til 2020, men da ble 
det som kjent korona-avlysning. 
Så ble det gjort en «byttehandel» 
med Ørland Pistolklubb. De ar-
rangerte i fjor, Kisen i år.

– Vi har derfor egentlig hatt flere 
år på å forberede oss, forteller 
Bergsvein Bårdstu, leder i Kisen 
MSL og hovedansvarlig for ar-
rangementet. Vi har veldig mange 
medlemmer i klubben, men de 
færreste har særlig erfaring med 
annet enn de rent praktiske sidene 
av slike arrangementer. Derfor 
var det en veldig lettelse for oss i 
Kisen at NSF benyttet stevnet til 
egenlæring, og tok seg av viktige 
funksjoner som bl.a. våpen- og 

utstyrskontroll og juryarbeidet. 
Megalink, som var tilstede med 
sin utviklingssjef Øyvind Johan-
nessen i spissen, sørget for at 
elektronikken fungerte perfekt, 
sier Bårdstu.

PERFEKT ARENA

Det er ikke mange som har et 
skyteanlegg i klasse med Kisen 
MSLs Alfhallen. Når luftbanen rig-
ges for et slikt stort arrangement, 
har man 42 skiver til hovedskytin-
gen. Og så åpner man dørene til 
idrettshallen i samme bygning 
og rigger 20 finalestandplasser 
fordelt på to seksjoner. Alle skiver 
er optiske, og tilhører Kisen MSL. 
Hallene har gode og romslige 
garderober, fine kontor- og op-

Bergsvein Bårdstu som standplassleder, en av hans mange funksjoner under mesterskapet.
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pholdsfasiliteter, tilskuerplasser 
en etasje over finaleområdet, 
kafeteria, og det er greie parker-
ingsområder rett utenfor. De fleste 
toppskytterne, særlig på rifle, er 
godt kjent med Alfhallen. Klubben 
er landets mest aktive rifleklubb, 
og har en rekke skyttere på topp 
nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Mange fra andre klubber trener 
også i Alfhallen, og de fleste land-

slagene trener i hallen.

BERGSVEIN BÅRDSTU SENTRAL

Lederen i Kisen MSL er en 
velkjent kar i skyttermiljøet gjen-
nom 50 år. Trønderen Bergsvein 
Bårdstu, nå 67 år og pensjonist, 
begynte å skyte i Ålen som ung 
gutt, og var med på å arrangere 
flere NM med sin opprinnelige 

Nymalte skiver til NM. Det er Jan Erik Bøhnsdalen som svinger malerullen.

klubb. Senere var han med og 
startet skyteutstyrsfirmaet ABS 
Shooting. I dag driver han en liten 
utstyrsvirksomhet med spesiell 
vekt på luftkuler fra Kina. Etter 
at han flyttet til Bærum, var han i 
mange år også en svært habil skyt-
ter med plass på landslaget. De 
siste par tiårene har han utmerket 
seg som medarrangør og ansvarlig 
for en rekke store arrangementer, 
både nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg tror jeg har vært med på 
rundt 30 slike arrangementer, så 
jeg begynner å få litt rutine, sier 
han. Før og under årets NM har 
han lagt ned flere hundre timer 
til forberedelser, innbydelser, 
påmeldinger, planlegging og 
gjennomføring av arrangementet. 
Kisen MSL og skyttersporten har 
en ekte ildsjel i Bergsvein Bårdstu!  

Jørn Idar Engh fra vedlikeholdsgruppen i Kisen MSL gjorde en stor innsats før og under stevnet.
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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

GOD ØVELSE FØR EM
NM i luftvåpen ble også en god arena for testing av både nye ISSF-regler og TV-produksjon før 

EM i luftvåpen på Hamar.

Produksjonsselskapet NEP stilte mannssterk opp med totalt 8 personer, og lagde en god sending 

som ble sendt både på TV2 Sport og som livestream på nett. Det er det samme teamet som skal 

lage sendingen fra EM, slik at det ble en god test før stormesterskapet på Hamar. TV2 kunne ikke 

stille med kommentatorer til sendingen, men NSFs nestleder Bjørn Harald Vik tok utfordringen på 

strak arm, med utøver Ole Kristian Bryn som sidekommentator. I det hele tatt gjorde NEP-teamet 

en god jobb med sendingen, og det lover godt for EM på Hamar.

En annen utfordring som ble testet under NM’et var ISSFs nye finaleprogram, som nå er skrudd 

sammen i et forsøk på å skape mer oppmerksomhet, fokus og interesse fra media, TV-seere 

og nett-følgere som ikke kjenner skytesporten så godt. Kvalifiseringene er nå kvalifisering for 

hvem som skal skyte i finalene. Fokus for publikum og media flyttes dermed nå til semifinaler og 

medaljefinalen. I ett norsk mesterskap er det mange flere klasser (ungdom, veteranklasser) og 

øvelser (sprintluft) enn det er i internasjonale mesterskap og stevner, og i tillegg er det para med 

andre finaleprogram. Dette utfordrer oppsett av et norsk mesterskap for å få til helheten. Men til å 

være første gang de nye finaleprogrammene for ISSF ble gjennomført med TV tilstede, gikk dette 

bra.
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For ett år siden tok jeg i et luft-
gevær for første gang, jeg prøvde 
også å skyte stående for første 
gang. Selv om man ikke kunne se 
det på skiva så elsket jeg det fra 
første stund. Dette var flotte grei-
er og dette ville jeg drive med. 

Et par måneder senere kjøpte 
jeg min egen luftrifle og har aldri 
angret siden.

Trening derimot gikk litt trått da 
døgnet ikke har så mange timer 
som jeg skulle ha ønsket og prior-
iteringene innimellom blir heller 
å prøve å hvile seg litt enn å dra 
på trening. 

Mine forberedelser til NM ble 
derfor å snakke om at jeg burde 
trene og at det kanskje var lurt 
å delta på minst en konkurranse 
først. Men det jeg faktisk gjorde 

EN BREDDESKYTTERS FORBEREDELSER TIL NM
Jeg kunne ha gjort denne teksten kort og skrevet: Ingenting, absolutt ingenting.. noe som helt 
klart var alt for lite.

// SILLE DYPVEIT, STYREMEDLEM I NSF OG ENGASJERT SKYTTER//

var å trene mindre, jobbe mer og 
snakke enda mer om den trenin-
gen som burde ha vært gjort. 
Panikktreningen som til slutt 
ble gjennomført gjorde absolutt 
ingenting for selvtilliten annet 
enn å ta den en ekstra runde ned 
i søla bare for å understreke det 
jeg allerede visste, dette kommer 
definitivt ikke til å bli bra.

Selv om alt tilsa at dette resulta-
tet ikke kom til å være noe å ringe 
hjem om, så gledet jeg meg veld-
ig. Herregud som jeg gledet meg. 
Ikke nok med at jeg endelig skulle 
få være på reise en langhelg, men 
jeg skulle faktisk bare gjøre det 
jeg liker, nemlig å skyte. 

Dagen for avreise var endelig her 
og jeg pakket ivrig en koffert som 
er så stor at jeg får plass i den 
selv. I tilfelle jeg trenger både 

pynteklær, slalomdress og ballk-
jole, man vet jo aldri. 
Mentalt pakket jeg ned den 
selvskrevne forstoppelsen jeg får 
av å gå på fremmende do og det 
faktumet at jeg må bortimot sulte 
meg selv for å unngå å få vondt i 
magen.

Men smilet var på, jeg gledet meg 
veldig både til å skyte og treffe 
skyttervenner.

Etter en 100 timers biltur i 
skogen (les Østerdalen) var vi en-
delig framme på et kjempefint ho-
tell. Må faktisk innrømme at jeg 
var litt fordomsfull når jeg hørte 
om Lily Country Club på Kløfta.. 
Men Lily leverte til de grader. 

Første dag av NM gikk med på å 
snakke med masse kjentfolk og 
heie fram kjente og kjære.Noe av 

BREDDE

Skyttere i aksjon i Alfhallen under NM i luftvåpen.
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det absolutt beste med skyting er 
skytterne, de utallige historiene 
og ikke minst alle (bort)forklarin-
gene. For slik er det i skyting, 
skyter du ikke over evne så må du 
ha en forklaring på det. Og disse 
kan være både sjarmerende og 
underholdende spør du meg. 

Lørdagen kom og det ble min 
tur, aldri skutt sprint før. Da er 
det sikkert lurt å starte med å 
skyte sprint på NM. Men det  var 
kjempegøy. Det går så fort at man 
ikke rekker å tenke eller irritere 
seg,så sånn sett passer dette meg 
ypperlig. Anbefaler alle skyttere 
som er vant til litt klokke-jag å 
prøve dette. 

Søndagen kom og 60-skudden 
stod for tur. Målet her var å kose 
meg. Det var det. Startet med 
forberedelser jeg aldri har gjort 
før, nemlig å henge opp en prikk 
på veggen og stå å sikte på den.

Ubeskrivelig kjedelig men tenkte 
at det skader sikkert ikke og da 
får den gamle ryggsøyla mi tid til 
å synke litt sammen først så jeg 
slipper å skru på stillingen slik jeg 
bruker å gjøre. Så jeg stod og sik-
tet på prikken lenge nok til at det 
kunne tas fotobevis, så var min 
tørrtreningskarriere over før den 
hadde begynt. Etter å ha klappet 
meg selv på skuldra over denne 
innsatsen gikk jeg og pratet med 
ei fantastisk herlig dame som har 
en skytterbukse uten fungerende 
glidelåser så den flagrer rundt 
henne og gir henne absolutt ingen 
støtte. Hun var mer opptatt av at 
hun var så nervøs at hun hadde 
lyst å kaste opp enn å henge seg 
opp i utstyret. Vi hadde samme 
visjon, klarte vi å kose oss så 
hadde vi oppnådd det vi ville. Det 
var oss to, breddeskytterne som 

skulle sørge for at aldersnittet ble 
dratt opp og resultatsnittet ble 
dratt ned. 
Prøveskuddene startet og jeg 
tenkte at dette gikk jo over all for-
ventning…Ikke var jeg nervøs hel-
ler men syntes jurydama var litt 
vel mye rundt meg så jeg snurpet 
magen inn så dressen skulle se 
ekstra stor ut, holdt puppene jeg 
ikke har langt unna pistolgrepet 
og begynte å stresse over at jeg 
hadde DfS-lapp i rumpa på buk-
sa. Hjelpe meg, enn om jeg ble 
disket pga lappen? Men de kunne 
vel ikke gjøre det eller?

Fokuset ble plutselig fullstendig 
forflyttet til den lappen i rompa, 
og at jeg kom til å bli disket pga 
den og hvilke argumenter jeg 
skulle komme med for å bestride 
den diskingen. Prøveskuddene 
satt bra selv om hjernen min var 
på min egen rompe, så ble det et 
lite opphold før vi gikk til konkur-
ranseskudd.

Da var det som om det ble dratt 
ned en rullgardin foran øynene 
mine, hjerne og finger sluttet 
helt og holdent med samarbeid. 
Hjernen prøvde å gi beskjed om 
rund blink, fingeren hadde plut-
selig ikke krefter til å ta seg av 
det sinnsykt tunge avtrekket. Så 
mens hjernen ropte tok til slutt 
fingeren og nappet av skuddet 
sammen med resten av kroppen. 
Når du klarer å gi luftrifla de 
rekyl, da NAPPER du! Jo mer 
tull jeg gjorde jo mer forbanna 
ble jeg og den forbaska fingeren 
gjorde ikke som den fikk beskjed 
om. I tillegg mener jeg sterkt at 
Alfhallen plutselig ble gjort om 
til en gedigen badstue for jeg 
bokstavelig talt kokte inne i den 
dressen. 

På et eller annet tidspunkt så slår 
det meg at jeg faktisk står her og 
skyter, jeg har fri, jeg har bare 
meg selv å tenke på til en foran-
dring og jeg driter i at det ikke 
går bra denne gangen. Da koste 
jeg meg igjen. Jeg gledet meg til 
å prate med min medskytter uten 
glidelås og vi holdt på å le oss 
ihjel når vi forstod at vi hadde 
stått i hver vår bås og kokt så det 
dugget på plexiglasset, vi hadde 
strevd med hvert vårt problem 
men vi var begge like glade etter-
på og snakket allerede om neste 
NM. 

Spørsmål som blir stilt etterpå er; 
Hva skjedde? Ingenting skjedde, 
jeg skjedde. Rifla mi er super, 
ammunisjonen er bra, lyset i 
Alfhallen er fantastisk godt, jeg 
elsket båsen min, synes det er 
supert og stå sammen med så 
mange flinke skyttere med JEG 
tullet det til. Ikke mer eller min-
dre komplisert enn det. Heldigvis 
er det eneste jeg kan gjøre noe 
med er meg selv,så jeg vet veldig 
godt hva som må jobbes med. 
Hun som holdt i rifla! 

Plutselig blir jeg møtt av et stort 
smil med spørsmålet: Koste du 
deg? Jeg kjente gleden spre seg 
over hele meg. Jeg storkoste meg! 

Takk til Kisen for et flott arrange-
ment, takk til alle skytterne som 
gjør denne idretten til verdens 
beste, takk til alle jeg får lære av, 
takk til de jeg kan le med og takk 
til dere som alltid heier. Håper å 
se flere skyttere som ikke nødven-
digvis sikter mot toppen men som 
står der for å kjenne på skytter-
gleden og felleskapet. Vi ses på 
neste NM.
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KULTURMINISTEREN BESØKTE

SKYTTERLANDSLAGET

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) besøkte i februar treningen til Skytterlandslaget på 
Norges Idretthøgskole for å markere den tidligere offentliggjorte tildelingen fra Kultur- og likestill-
ingsdepartementet (KUD) på 8,5 millioner kroner i støtte til EM i luftvåpen 2022 på Hamar.

 // TEKST: Norges Skytterforbund //

Martin Sørlie-Rogne og kulturminister Anette 
Trettebergstuen (Ap).
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– Vi ønsker at flere skal drive 
med idrett og en stor variasjon 
av mesterskap er med på å både 
inspirere flere til å delta og å 
synliggjøre idrettsmangfoldet vi 
har her i landet. Vi vil derfor legge 
til rette for at flere idretter kan ar-
rangere internasjonale mesterskap 
i Norge. Regjeringa gir derfor en 
håndsrekning til små idretter som 
har få sponsorer og begrensede 
muligheter for kommersielle 
inntekter slik at disse også kan få 
vise fram det øverste nivået inna-
for sin idrett til et norsk publikum, 
sier kultur- og likestillingsminister 
Anette Trettebergstuen.

Tildelingen til EM i luftvåpen er 
todelt, med 3,5 millioner kro-
ner øremerket til Para-delen av 
mesterskapet. Det var derfor 
spesielt hyggelig at ministeren 
fikk treffe vår meget lovende 

para-utøver Martin Sørlie-Rogne 
som skal delta i EM. Og ikke nok 
med det; Trettebergstuen fikk 
skyte fra skytestolen til Martin, 
med luftvåpenet til Jeanette Hegg-
Duestad – med imponerende 9,4 
som beste skudd!

Under besøket fikk kulturminis-
teren hilse på flere medlemmer 
av Skytterlandslaget, foruten en 
kort innføring i hverdagen for våre 
beste skyttere – presentert av Tor-
Idar Aune og Espen Berg-Knut-
sen.

– Idrettsmangfoldet vi har i Norge 
er verdt å bevare, den består av 
både små og store idretter. Noen 
er veldig synlige og har betydelig 
markedspotensial, mens andre 
må jobbe mye hardere for å få satt 
sin idrett på dagsorden. Derfor 
må vi ta høyde for at muligheten 

til markedsinntekter er skjevt 
fordelt, og at noen idretter kanskje 
vil trenge mer hjelp enn andre for 
å få realisert sine mesterskap, sier 
Trettebergstuen. 

– Norges Skytterforbund er svært 
takknemlig for den økonomiske 
støtten fra KUD, noe som gir oss 
en helt avgjørende finansiell trygg-
het for gjennomføringen av dette 
store og spennende arrangement-
et, forteller NSFs generalsekretær 
Per Iversen.

Dette faktum gav også president 
Håvard Larsen tydelig uttrykk for 
i sin samtale med representantene 
fra departementet.

KUD kunne for øvrig informere 
om at Kulturministeren også vil 
besøke EM i luftvåpen, noe NSF 
selvsagt ser frem til.

Bakerst fra venstre: Utøver Jeanette Hegg Duestad, utøver Jon-Hermann Hegg, utøver Katrine Lund, kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), 
NSFs president Håvard Larsen, landslagstrener Espen Berg-Knutsen og NSFs generalsekretær Per Iversen. Foran: Utøver Heidi Sørlie-Rogne og 

utøver Martin Sørlie-Rogne.
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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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FANTASTISK HALVMATCH

599 POENG AV SIMON

– Dette er den første halvmatchen jeg skyter i konkurranse på mange år, og det var herlig å se hvor 
godt det gikk på, sa Simon Kolstad Claussen etter matchen med rekordresultatet.

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

Halvmatch, 3×20 skudd miniatyr 
50 m, har ikke vært internasjonal 
øvelse for menn på mange 
år. Regelendringer før denne 
sesongen har endret dette. Og 
Simon Kolstad Claussens første 
forsøk i konkurranse på nærmere 
ti år resulterte i et resultat som det 
blir svært vanskelig å overgå!

Februarstevnet i Alfhallen var 
anledningen, og etter liggende og 

knestående hadde Simon fullt hus, 
400 poeng. Før stående samlet 
folk seg foran monitorene for å 
følge utviklingen, og det oppsto 
noen uformelle veddemål om hvor 
mye over gjeldene verdensrekord 
for damer han ville klare. Den er 
på 594 poeng. Herrene har ingen 
offisiell rekord i øvelsen. Etter 
den første 10-skudden tippet 
optimistene på 597. Men først på 
det 13. skuddet kom en 9,8, og det 

var det!

Henrik Larsen skjøt etter 
Simon, og gjorde også et meget 
hederlig resultat, 594 poeng. Han 
hadde fullt hus på liggende og 
knestående, men selv sterke 98 
og 96 på stående ble litt knapt. 
Junioren Martine Sve slo også 
til med et toppresultat, hele 581 
poeng med en litt svak kneserie på 
97-97.

Skudd nummer 13 på stående var den eneste nieren Simon 
skjøt på sin rekordserie.
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Ja, det har vært flere som spår 
nærmest en dødsdom over 
skytesporten. Tema har vært 
miljø, økonomi, rekruttering, og 
manglende oppmøte på stevner 
og konkurranser.

Videre har det vært diskusjoner 
om hvor «håpløse og tullete» en-
dringer i konkurranseregler som 
har vert gjort i det siste. Og at 
dette «ødelegger» idretten. Disk-
usjonene har til tider vært harde 
og uenighetene har vært mange.

Men det typiske bildet er ikke 
ulikt det som er og har vært å se 
innen annen aktivitet og syssel. 
Vi har alle hørt om korpsbev-
egelsen som var bekymret for om 
de døde på rot. Eller hva med 
Titanofestivalens død, og at det 
ville medføre at folkemusikk og 
gammaldans forsvant. 
Men slik er det ikke. Alt lever i 
beste velgående. Vi har fortsatt 

MUSIKKEN DØDE IKKE MED TREKKSPILLET
I den siste tiden har det til tider vært mye snakk om de utfordringene sporten vår møter av hin-
dringer, reguleringer og fordommer.

// PER KROGSÆTHER, SEKRETÆR NØTTERØ SL AVD NSF//

gode korps. Og vi har fortsatt en 
levende folkemusikkbevegelse. 
Kvalitet overlever. Så derfor vil 
jeg presentere et lys levende og 
vitalt skyttermiljø som jeg har fått 
gleden av å være en del av i over 
ett år nå: Nøtterø SL avd NSF.

Etter å ha flyttet fra Sotra til 
Tønsberg og dermed fra Sartor 
SSL, var jeg i stuss om hva jeg 
ville gjøre. Selv er jeg ikke noen 
aktiv konkurranseskytter. Jeg 
har vært i skyttermiljøet fordi 
jeg er far til en aktiv paraskyt-
ter, Vegard, som for tiden er 
elev på NTG Kongsvinger og på 
landslaget. Sammen har vi i de 
siste syv årene utviklet ikke bare 
en kunnskap og kompetanse på 
skyting og paraskyting spesielt, 
men også en dyptfølt kjærlighet 
til denne idretten og alle dens fa-
setter. Så da ble det helt naturlig 
å melde seg inn i Nøtterø SL avd 
NSF. Og for en mottakelse vi har 

fått. Det har vært bare helt topp.

Derfor er det vondt å se de mange 
pessimistiske og nedslående 
spådommene jeg nevner over. 
Men i stedet for å diskutere dette, 
vil jeg heller rette oppmerksom-
heten på hvordan jeg opplever 
hverdagen som medlem i et mid-
dels stort skytterlag med dets liv 
og levned.

Nøtterø SL er i utgangspunktet 
et lag som har sitt største virke 
og aktivitet innen DFS. Med sine 
store og gode utendørsbaner på 
200, 100 og 50 meter, fullrig-
ga med anviseranlegg og op-
pegående data, og solide og gode 
standplassbygg er fasilitetene på 
plass så det holder. Videre har 
laget et skytterhus med forsam-
lingslokale, kjøkken og alt som 
trengs. Og i kjelleren finnes det 
10 og 15 meters baner for luft og 
22cal. Alt med skiver og elektron-

LESERBREV

Nøtterø SSL tok frem flagget etter Jeanette Hegg Duestads imponerende resultater under WC i Kairo.
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ikk fra Megalink. 

Men Nøtterø SL har også sin avd 
NSF og er et fullverdig skytterlag 
innen sportsskyting i olympiske 
og paralympiske øvelser. Denne 
organiseringen gjør at vi har skyt-
tere som skyter alle disipliner og 
i begge organisasjoner. Hos oss 
er skyting skyting. Og rivalisering 
et ikke-tema. Og her ligger også 
nøkkelen til suksess, vekst og 
også trivsel. 

Og så må vi få lov å skryte av 
å ha medlemmer som leverer i 
alle disipliner, klasser og øvel-
ser. Først av alt har vi kanskje 
verdens aller beste kvinnelige 
skytter, Jeanette Hegg Duestad, i 
vårt lag. Men visste du at vi også 
har kanskje noen av de beste i 
alle de andre klassene? Veter-
aner i «alle aldre» som Bjørn 
Egil Hansen, Tor Nystuen, Nils 
Petter Håkedal, Harald Enger for 
å nevne noen. Vi har vinnere av 
Norma Cup i ungdomsklassene. 
Tina Danielsen Brynjulfsen og 
Emil Kristoffer Solaas. Vi har jun-
ioren Isak Gurrik som skal til EM 
i Vikingskipet.Og vi har Vegard 
Krogsæther som er på paraland-
slaget og også skal skyte EM.

Laget er et levende lag med stor 
dynamikk. Dette gjør at vi er 
målstyrt i å bruke de ressursene 
vi besitter tilbake i egen drift med 
mål om hele tiden å forbedre oss 
og gi et bedre tilbud til alle som 
ønsker å drive med skyting.

Vi ønsker å kunne gi et bredt 
tilbud på parasiden. Vi har ramper 
med god tilgang inn på alle hus og 
standplasser og til forsamlings-
salen. Videre har vi fullfinansiert 
en rullestolheis fra salen/foajeen 
og ned til skytebanene i kjelleren.

Det gjenstår noe praktisk tilpass-
ing bygningsmessig før denne 
kommer på plass. Men inntil da 

har vi tilgang utenfra over nyas-
faltert inngangsparti. Vi har over 
tid bygget kompetanse på paras-
kyting og undertegnede har også 
kompetanse på tegnspråk ifh. til 
hørselshemmede skyttere.

Vi har videre planer om en sam-
ling der vi får presentert anlegget, 
laget og idretten for mennesker 
med nedsatt funksjon i vår region. 
Og her samarbeider vi med Gyda 
Winther i NSF og idrettskretsen.

Vi har også avtale med Tønsbergs 
Blad om dekning både i forkant 
og av selve arrangementet. Får vi 
representanter fra «øvrigheta» i 
kommunen, er dette bare pluss.
Ukentlig får vi henvendelser om 
nye barn og unge som ønsker å 
starte med skyting. Våre ildsjel-
er, Katrine Gurrik og Alexander 
Sukke, tar imot og setter dem i 
gang, holder sikkerhetskurs og gir 
uvurderlig støtte og fremdrift til 
denne gjengen.

Etter en tid får de unge besøk av 
Isak og Vegard som tar en sam-
lingsdag med «skyttersnakk» og 
trening. Da er det kun de unge 
som er sammen. Vi gamle skygger 
banen - ja vi blir vel egentlig kasta 

ut. Denne overføringen er helt 
unik i sin kommunikasjonsform. 
Rett og slett fordi unge snakker 
best med unge. Pluss at det er stor 
stas å få hjelp av gutta i landslag-
strøye. Det gir mye inspirasjon for 
en ung skytter.

Og jeg tror det er med et bakteppe 
av å klare å se endringer i et pos-
itivt lys at vi skal «overleve» den 
spådde dødsdommen. For de unge 
savner ikke trekkspillet. Musikken 
har fått nye utrykk. Fra belg til el-
ektronikk om du vil. Og skytingen 
tilpasser seg også et annet tempo 
og en annen temperatur. 

Her må tradisjonen «kneppe noen 
knepp på diopteret», «holde på 
vinden» og ev. «korrigere still-
ingen» for det er heller sjelden at 
landskapet er det som er feil. Men 
kartet er det vi som holder i.

Nøtterø lever i beste velgående
Det tenkes nytt og det satses. Ilds-
jelene tør slippe til unge krefter. 
Og eierskapet fordeles. Og ikke 
minst er stoltheten av å vinne 
sammen når en tar hjem en seier 
stor og ektefølt. 

Isak Gurrik og Vegard Sørlie Krogsæther tar seg tid til å undervise og inspirere de unge.
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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. 

«Amatøridrett må drives profesjonelt»

40 og 41 år etter EM-suksessen i Aten og Den Haag hvor det ble hentet 5 gull og satt 
tre verdensrekorder, er den snodige reklameteksten tidlig i årboken av 1982 fortsatt 
høyst gjeldende for norsk skyttersport. 

Liv Bratsberg
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Årboken for NSF i 1982-utgaven, 
sier tidlig i en svær reklame at 
for å lykkes må «Amatører drive 
sin idrett profesjonelt». Med det 
som grunnlag er det moro å lese 
boken. Det er ingen tvil om at det 
er mulig for amatører å hevde seg 
i en idrett som preges av profes-
jonelle utøvere. «Vi måtte bare 
være og trene smartere», sier 
Harald Stenvaag som har satt tre 
individuelle verdens rekorder på 
luft:

1981: Aten 584
1982 Den Haag 590
1987: Slovakia 595

La oss først se hva som skjedde 
for 41 år siden: Da hadde Norge 
verdens beste luftriflelandslag. 
Norges rifleskyttere tok nemlig 3 
gull i EM og 2 sølv og 1 bronse i 
VM.

FØRST EM

Tyskerne hadde trukket seg som 
arrangør av EM i luftvåpen. 
Grekerne tok ansvar på kort 
varsel. Nordmenn og svensker ble 
forlagt på et «rolig» hotell nær 
turist attraksjonene Akropolis, 
mens «deltagere flest» bodde på et 
«hot» hotell med alskens forlys-
telser. Natten før første konkur-
ransedag viste imidlertid Aten hva 
den har å stri med av overraskels-
er, i det et jordskjelv slo inn klok-
ken 23:00 på kvelden. Arrangøren 
gikk dagen etter inn for å avvikle 
EM som planlagt. Det står sågar 
at det var små skjelv i bakken 
over flere dager. Da skal du ha ro 
i sinnet og stål i bein og armer for 
å levere, og det gjorde noen av de 
norske skytterne til gangs. Med 
Dagfinnsrud sine nye canvasbuks-
er var det ikke mye skjelvinger på 
luftrifleskytterne, for hør:

«Det hele startet med Harald 
Stenvaag og Svein Sotberg i lag 1. 

Harald skjøt lynraskt som vanlig 
og var raskt ferdig med hele 584. 
Steinkjer skytteren Sotberg slet litt 
mere, men endte på 570 p. Amund 
Bjertnes og Per Erik Løkken var 
de to andre på laget. Begge skjøt 
godt. Per Erik endte på hele 581p 
og Amund på 577p. Det holdt 
til Gull og bronse på Harald og 
Per Erik individuelt, og Gull på 
firemannslaget. Den første av 3 
verdensrekorder på luft for Harald 
var satt. For en start på EM.»

GULL IGJEN

Foran kvinnenes konkurranse 
var spenningen stor. Anne Grethe 
Jeppesen med sine 388 og seier 
i Nordisk Mesterskap tidligere 
på året, viste at hun kunne gå til 
topps i EM om alt klaffet igjen. Og 
det gjorde det. Det begynte godt 
med 98, så kom det 95 og 96, før 
hun på mesterlig vis avsluttet med 
99 poeng og totalt 388 poeng. 
Det holdt til 3 poengs seier og 
sesongens andre internasjonale 
mesterskaps Gull for den unge 
kvinnen fra Florø. 

Vi registrerer dog at medaljekrave 
i Junior Kvinner var lik - om ikke 
høyere - for junior kvinner-klas-
sen. 

– Jeg husker dette stevnet godt, 
sier Anne Grethe. Jordskjelvet 
satte en voldsom støkk i oss alle, 
men med guttas enorme uttelling 
var det greit å ta frem Walther 
LGR luftrifla med rekyl og prøve 
å kopiere guttas suksess. Det 
gikk fint og det var veldig stas 
selvfølgelig. 

– Det var veldig spesielt å høre 
«Ja vi elsker» tre ganger på rad 
under premieutdelingen, sier hov-
edleder i sin kommentar. Det tror 
vi på så gjerne. 

VM I SANTO DOMINGO

Hovedstaden for den Dominikan-
ske republikk, Santo Domingo 
var stedet for VM i luftvåpen i 
1981. Norge var oppmerksom på 
utfordringen ved å skyte under de 
ekstreme forholdende en møtte på 
den vakre øyen. Et «dritstevne» 
står det i boken, om kaoset de ble 
presentert i det Karibiske hav. 

Reiseleder skriver: «Banen hadde 
70 standplasser med manuelle 
trekk, god plass og luftige omgiv-
elser, for vi skjøt utendørs. Vel 
luftige etter de flestes smak, 
banen var nemlig åpen med rike 
muligheter for både vind, sol og 
regn. Historien kan fortelle at 
konkurransen fikk innslag av alle 
tre ingrediensene. Dagene frem 
til konkurransestart ble flittig 
benyttet til å teste forholdene og 
til å ta mulige forhåndsregler. Noe 
bortimot fortvilelse kunne reg-
istreres hos de mest utadvendte 
etter første treningsdag. Vinden 
var svært variabel, temperaturen 
var ille - men fuktigheten verst. 
Kombinasjonen virket katastrofal. 
Men, vi var ikke alene om disse 
registreringene, og felles skjebne 
er som kjent felles trøst.»

Resultatet, som kom sent på 
kvelden etter skyting, slo ned som 
en bombe. Den viste at Torild Ra-
deth Brodahl med 378 poeng had-
de kapret sølvmedalje individuelt. 
Torild sammen med Elisabeth 
Brodal og Anne Grethe Jeppesen 
hadde i tillegg kapret sølv på lag. 
Og som om ikke dette var nok, 
hadde gutta med Harald (571), 
(4 plass) Per Erik Løkken (568), 
Amund Bjertnes (556) og Arnt 
Haugland (556) på laget, hadde 
kapret bronse på lag. Dermed 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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ble stemningen rundt bassenget 
på kvelden snudd fra mismot 
fra alle, til medaljeglede for alle 
åtte utøverne. Liv Bratsberg som 
var eneste svane fra pistolleiren, 
jobbet iherdig og klarte en god-
kjent 11. plass med 367 poeng i sin 
internasjonale debut. 

SÅ TIL EM LUFTVÅPEN I 1982

Med de voldsomt positive resulta-
tene en fikk med luftriflene i 1981, 
ble luftskytingen mer akseptert 
blant de norske skytterne. Under 
EM i Den Haag ble det på beste 
amatørmessige vis kjørt minibuss 
med leder Dagfinnsrud bak rattet. 
En spleiset gjeng kom trygt frem 
og, de leverte. Harald var i storslag 
åpnet med 97 97- før ha satte inn 
turboen og fikk 99 – 99 – 100,  
avsluttet med fine 98 poeng. 590 
poeng var seier med 5 poeng og 
atter en ny verdens rekord over 
drømmegrensen. Tidenes seier og 
rekordforbedring. 

– Husker EM i Nederland godt, 
sier Harald, i en kommentar. 
Dagen startet på verst tenkelig 
vis da jeg hadde lagt igjen start-
nummeret på hotellet. Men da 
som i disse dager, var det ildsjelen 
Bergsvein Bårdstu som reddet 
meg og laget. Han løp ned til ho-
tellet og var tilbake med startnum-
mer et minutt før start. Jeg husker 
også at våre ledere fikk arrangøren 
til å lage bedre skytelys i gym-
salen vi skjøt i. Jeg gjorde også en 
teknisk vri i det jeg merket meg at 
de beste avtrekkene og skuddene 
kom når avfyringen skjedde ørlite 
under selve tier prikken. 

KLARE FAVORITTER

Det Norske herreriflelaget var 
soleklare favoritter i EM etter 
fjorårets prestasjoner. Harald 
(590) fikk med seg Svein Sotberg 
(574), Arnt Haugland (575) og Per 

Erik Løkken (577) inn til 2316, 
sa ga atter et Gull og igjen på ny 
verdensrekord. 

På kvinnesiden står det bare en 
linje om at ingen hadde forvent-
ninger til våre kvinner denne 
gang. Merkelig da de hadde tatt 1 
gull og 2 sølv i EM/VM året før. 
Det som var realitetene var at Ma-
likova, nå fra URS etter oppløsnin-
gen året før, med sine 395 poeng 
plutselig kommet nær 20 poeng 

foran våre kvinner. 

ANDRE PRESTASJONER FRA EM 
LUFT 1982: 

Det var stilt store forventinger til 
junioren Geir Skirbekk. Han var 
bare et poeng fra EM gull, men 
573 ga en meget fortjent bronse 
for Elverum skytteren. Siri Land-
sem fra Hommelvik msl, debuterte 
i EM med fin fin 5. plass, rangert 
bak bronsen på samme poengsum. 

Fra  “Skyttersport” i 1982.
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Vi registrerer også at Tor Heiestad 
(viltmål) 355 nr 6 og Pål Hembre 
(pistol) 556 nr 15, har startet sine 
internasjonale junior karrierer. 
Begge litt under kapasitet i EM 
denne gangen, men de skulle jo 
komme meget sterkt etter hvert, 
og få lange og gode karrierer. 

Vi tar med fra 1982 at Per Erik 
Løkken vant kongepokal etter sitt 
NM gull i luftrifle, og junioren Siri 
Landsem vant sin etter NM gull på 
15m øvelsen. 

Selv om det er EM i luftvåpen som 
står for tur, må en i en mim-
respalte ta med noen andre gode 
prestasjoner fra dette for norsk 
skyttersport store skytteråret 
1982.

VI STARTER I EM FOR JUNIORER 
OG DAMER: 

Liv Bratsberg som hadde debutert 
med luftpistolen året i forveien, 
var nå på sin første tur med 

standardpistolen. Og hun benyttet 
anledningen godt ved å sette ny 
norsk rekord med hele 580 poeng. 
Geir Skirbekk med Norges beste 
prestasjon på herresiden med 579 
og 4. plass i frigev. 

VM CARACAS VENEZUELA

Russland var nå verdens desidert 
beste skytenasjon. De satset pro-
fesjonelt i alle grener og øvelser og 
kapret 34 av de 54 gullmedaljene 
som var å kjempe om. Norge had-
de på sin side også gode aktører 
med hvor rifleskytterne hadde det 
beste mesterskapet på mange år: 

Det norske riflelaget senior tok 9 
medaljer: 

1 individuell· og 1 lag-Gull, 1 
individuell- og 3 lag-Sølv og 3 
lag-Bronser

VM startet på verst tenkelig måte 
for lagets bestemann. Harald fikk 
som eneste nordmann en halsin-

feksjon som satte han tilbake 
under VM sine første dager. Kun 
570 poeng på luft var ergerlig ift 
kapasitet. Godt da at de andre tre 
på luftrifle laget leverte varene på 
pari nivå. Arnt Haugland best av 
våre denne gang med 578 foran 
Svein Sotberg 573 og Per Erik 
Løkken 571. Det ga 2309 og GULL 
medaljer foran Vest Tyskland og 
Øst Tyskland.   Harald kom gru-
somt tilbake etter hvert i mester-
skapet. Han mistet pallen indi-
viduelt på Helmatchen på 50m, 
men så slo han til å mesterskapets 
siste øvelse 3x20 på 300m Std 
Gev. Med 579 poeng knuste han 
legenden Lones Wigger fra USA 
og ikke mindre kjent Vladislav 
Vlov fra Russland med hele 5 og 6 
poeng. Ikke rart det med ble god 
stemning på avskjedsfesten. 

Fra  “Skyttersport” i 1982.
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Pussighet; For noen år siden skiftet 
hovedstaden i Kina navn til Beijing 
delvis på grunn av språkendringer. 
Motsatt nordmennene så sier 
svenskene fortsatt Peking. Norske 
ungdommer klarer ikke å si kjøtt, 
men sier sjøtt.

Halvautomatiske flerstasjonsla-
depresser har kapasitet på 500 til 
1000 patroner i timen. Prisen pas-
serer raskt 20 000 kroner. De som 
investerer så mye, er konkurrans-
eskyttere innen Norges Skytterfor-
bund og Det frivillige Skyttervesen. 
Er behovet å lade 100+ patroner i 
timen så er imidlertid en enstas-
jonsladepresse det riktige valget. 
Dersom en har en jaktrifle med 
eksotisk caliber, kan omlading av 
patronen tjene inn utgiften til lade-
apparatet raskt.

Lapua .338 Lap. Magnum .300 gn 
Scenar:  70.00 kr

Lapua .338 300 gn Scenar projek-
til: 10.20 kr

Large CCI M tennhette: 1.00 kr

6 gram Vihtavuori N570 krutt: 
4.80 kr

Sum: 16.00 kr

Det koster 1400 kroner å kjøpe en 
eske med 20 patroner over disk. 
Når patronene er skutt ut, lader 

“And the winner is...”

Under de olympiske leker i Peking får en vinner en gullmedalje. I tråd 
med den olympiske ånd skal jeg finne en vinner blant enstasjonslade-
pressene på det norske markedet. 

// AV WILLY KLETTE //

en om hylsene for 320 kroner. Be-
sparelsen blir 1080 kroner.

Når det gjelder valg av en stasjon-
spresser, så foretrekker jeg at den 
er laget av støpejern. Massen av en 
slik presse blir en del høyere enn 
for en presse med samme volum 
støpt av aluminium. Men det er 
ikke negativt, den festes til lade-
benken. Og der blir den væren-
de. Det er aldri aktuelt å bære en 
presse i ryggsekk over fjellet. Det 
er mindre elastisitet i jern og stål 
enn i aluminium. I tidligere tider 
var det vanlig både med C-press-
er og O-presser. Fordelen med 
C- pressen var at det var lettere 
å komme til ved betjening, siden 
den var åpen foran. Men ved kraft-
ig belastning kunne den fjære . 
C-pressen er stort sett forsvunnet 
fra markedet. Det som dominer-
er nå for tiden er O-presser, hvor 
fjæringen er eliminert. Det anbe-
fales en presse med compound 
leverage (C.L .) Koblet vektstang 
gir stor kraft til hylsen med relativt 
liten kraft på ladarmen (jfr. RCBS 
Rockchucker) Sizer en grove re-
volver- og rifle hylser er det bekve-
mt og kraftbesparende med C.L.

Ved lading på enstasjons lade-
presse, så trenger en kruttvekt, 
kruttmål og annet utstyr. listen 
under inneholder det meste:

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

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

HAN AV SIN KUNNSKAP OG 
ERFARINGER. 

• Diesett. To dier til rifle og tre 
dier til pistol og sylindriske ri-
flehylser.

• Hylseholder
• Kruttvekt og relevante ladeda-

ta.
• Kruttmål
• Skyvelære
• Hylsefett
• Hylsebrett
• Trakt
• Tennhettevender.

 i) Når en har en enstas-
jons ladepresse så må en skru ut 
dien etter hver ladeopperasjon. 
i.e. tre die skift for pistol og to die 
skift for rifle. Lyman og RCBS har 
samarbeidet om sekskant muttere 
med avrunding av hjørnene og 
gjengehull for umbrako skrue. Når 
dien er stillet inn låses mutteren 
med skruen. Neste gang dien skal 
brukes er det bare å skru inn dien 
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til den butter mot mutteren. Som 
vanlig har Lee funnet på noe tøys. 
En overdimensjonert aluminiums 
mutter med en innvendig gummir-
ing.

 ii) Hylseholderen presses 
inn i sporet i toppen av ladestempe-
let. Ladearmen senkes og sizedie 
skrus ned til den lett berører top-
pen av hylseholderen og låses med 
mutteren. Er dien uten Wolfram 
Carbide ring må hylsen smøres 
ledd med sizefett. Ikke ta på for 
mye. Setter inn ny tennhette.
 iii) Expander dien skrus 
inn ved pistol ladning. Skru litt av 
gangen. Hev og senk ladearmen. 
Når en liten trompet er oppnådd i 
hylsemunningen låses settskruen.

 iv) Det fylles krutt fra 
kruttmålet. Bullet topp punchen 

skrus maksimalt ned i bullet iset-
ter dien. Dien senkes litt etter litt 
og ladearmen heves og senkes. Når 
hylsekanten er i flukt med crimp-
en på bulletten skrus bullet topp 
punchen maksimalt opp. Dien 
senkes til en får en pen crimp. Set 
skruen låses. Bullet topp punchen 
senkes til den stopper mot bullet-
ten.

 v) Rifle size dien har to op-
pgaver. Etter lett smøring av hyls-
en med sizefett blir hylsen sizet. 
Sett mutteren låses. I enden av 
tennhette utstøter stangen er det 
en nål som dytter ut brukt tenn-
hette. Midtveis på stangen er det 
en knapp, ofte av Wolfram Car-
bide, som utvider halsen på hylse, 
når dien heves. Settes inn ny tenn-
hette. Det fylles krutt.
 

vi) Bullet isetter dien heves og sen-
kes og skrus ned til bulletten er i 
riktig dybde. Sett mutteren låses.

 Co-Ax pressen er ulik alle 
andre enstasjonspresser. Like 
kraftig som O-presser. Patentert 
av Bonanza. Det mest iøynefallen-
de er at dien skyves inn i et spor i 
stedet for å bli skrudd nede fra top-
pen. Andre ting er at den har au-
tomatisk hylseholder og hette iset-
ter justerbar etter kaliber. Skifte 
av dier går raskere. Det at diene er 
flytende ikke skrudd fast i veggen, 
som på andre ladepresser gir bedre 
konsentrisitet. Rette patroner går 
mer presist enn patroner med små 
skjevheter mellom bullet og hylse.

The Winner is: Co-Ax pressen 
fra Bonanza.


