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Vi legger vårparten bak oss og ser frem mot en sommer 
fylt med skyting og ferie i god kombinasjon. Webredaktør i 
skytterforbundet, Haakon Stensrud, er i foreldrepermisjon 
for øyeblikket og jeg har derfor fått æren av å sette sammen 
sommerens utgave av skytternytt! 

I denne utgaven kan dere lese mer om vår nye president, Bjørn Harald 
Vik, sine tanker om å tre inn i rollen som president etter at Håvard 
Larsen valgte å trekke seg fra vervet i mai måned. TIK, BIK og TK 
kommer som vanlig med en oppsummering av tiden som har gått siden 
sist utgave, og dere får lese om flere av høydepunktene på skytebanen fra 
april, mai og juni. 

Det neste store nasjonale stevnet er NM bane 2022 som vil foregå på 
Løvenskioldbanen 27. juni–3. juli. Arrangementet står det skrevet mer 
om i bladet, og dere finner flere aktuelle tilbud som dere vil kunne 
benytte dere av under stevnet. 

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

 – Den imponerende innsatsen i World Cup Baku, både pistol og rifle 
viste seg fra sine beste sider under stevnet. Riflejentene tok laggull på 
50 meter og Ole Harald Aas viste at han tilhører verdenstoppen i pis-
tolskyting når han vant innledende skyting og kvalifiserte seg til finale 
på 10 meter luftpistol. 

 – Frivillighetens år 2022 og hvordan frivillige jobber i klubbene rundt 
om i landet. 

 – Samt våre faste lesespalter Ladehjørnet, Historisk tilbakeblikk  
og mer!

God lesing, og en riktig god sommer!

www.skyting.no
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SOMMER PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Det er med ydmykhet og respekt jeg for første 
gang setter ned mine tanker om situasjonen og 
aktuelle saker i Norges Skytterforbund. 

Håvard Larsen valgte å trekke seg som president i 
Norges Skytterforbund medio mai. Dette etter 5 år 
ved roret og flere år før det i fagkomite rifle. Håvard 
har gjennom sitt ekte engasjement for skyttersporten 
lagt ned en stor jobb som president for NSF. Håvard 
sin arbeidskapasitet er stor og hans kontaktflate er 
enda større, noe som Norges Skytterforbund har nytt 
og kan nyte godt av.

Norges Skytterforbund har klart seg bedre enn flere 
andre forbund under pandemien.  Samtidig regis-
trerer jeg at det er flere konkurranser som avlyses da 
de ikke har tilstrekkelig med funksjonærer til å gjen-
nomføre.  Dette er synd og denne trenden må vi snu. 
Klubber, kretser og forbund må sette en fot i bakken 
og planlegge veien fremover. Arbeidet må starte i 
klubbene.  Så håper jeg at så mange som mulig setter 
av tid til «Klubbhelgen» 30.september til 2.oktober.  
Da skal vi møtes for meningsutveksling og erfarings-
deling.

Mitt klare mål er at vi i styret i Norges Skytterfor-
bund skal være et organ der alle kan komme med sine 
meninger og at dørene skal være åpne. Vi er aktive 
på sosiale medier og diskusjonene er friske.  Det skal 
de være.  Engasjement er viktig, og meningsutvek-
slingene skal være gode, men oppfordringen fra meg 
er: hold diskusjonene på et saklig nivå og respekter 
andres meninger.

For meg er det viktig å skille på det strategiske arbei-
det og det taktisk/operative arbeidet i Norges Skytter-
forbund.  Dette betyr at det er Toppidrettskomiteen 
og Breddeidrettskomiteen som drifter og gjennom-
fører de planene som tinget har besluttet igjennom 
komiteenes langtidsplaner.  Styret sin oppgave er å 
legge til rette for at topp- og breddeidretten har best 
mulig forutsetninger til å gjennomføre sine oppgaver. 

Ivaretakelse av de ansatte i Skytterforbundet er det 
vår eminente Generalsekretær som ivaretar. Sty-
ret har dialog med Generalsekretær og ivaretar de 
ansatte sine rettigheter og oppgaver. På denne måten 
vil alle ledd få den ro de trenger for å ivareta sine 
oppgaver til det beste for skyttersporten.

Prestasjonene til Skytterlandslaget vil nok bli 
beskrevet i detalj senere i Skytternytt. Men de 
prestasjonene som vi har opplevd hittil i år er helt 
fantastiske. Norge har tatt 17 medaljer i WC og av dis-
se er 7 gull.  Vi topper verdensrankingen på 50 meter 
både for damer og herrer.  I tillegg skjøt Ole Harald 
Aas 587 poeng i innledende skyting i Baku, noe som 
er det beste resultatet noensinne av en pistolskytter.  
Fantastisk.

I skrivende stund er vi i sluttfasen i forberedelsene til 
NM på Løvenskiold.  Dette er første gangen at Norges 
Skytterforbund samler rifle, pistol, viltmål og leirdue. 
Hvor ofte vi skal samle alle grenene vil erfaringene fra 
årets NM si noe om, men jeg er overbevist om at det å 
samle grenene og viske vekk grensene dem imellom, 
er til det beste for skyttersporten. Samtidig ser vi frem 
til et NM-arrangement som vi kan arrangere uten 
koronabegrensninger.

Håper alle bruker tiden godt i sommer til å dyrke 
sporten vi er glade i og får ladet batteriene. Med det 
ønsker jeg alle god sommer og håper å se dere på NM.

Bjørn Harald Vik

President
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Omsider ser vi at verden normaliserer seg 
etter covid-19. Det er godt å se at utøverne 
som har lagt ned vanvittig mengder arbeid for 
å nå målene sine, og da spesielt de to siste 
årene, endelig får muligheten til å komme ut i 
verden igjen.

Endelig var det klart for EM på Hamar hvor 46 
utøvere fra Norge skulle delta. Mesterskapet startet 
med paraøvelsene, og resultatene lot ikke vente på 
seg – på dag en av mesterskapet satte Martin Sørlie-
Rogne juniorverdensrekord i øvelsen R4. Etterfulgt 
av Daniel Walø sin bronse i VIP Mix. Deretter var det 
juniorene sin tur, Pernille Nor-Woll skøyt seg til sølv 
på luftrifle. Mattis Hembre fulgte opp med gull på 
luftpistol. Det ble også bronse til junior menn pistol 
lag. Emilie Sørlie skøyt seg til en bronsemedalje på 
viltmål. Under de siste dagene av mesterskapet var 
det seniorene som skulle til pers. Henrik Larsen tok 
sølvmedalje på luftrifle menn senior. I viltmål ble det 
bronse i mixed-team. Og i mesterskapets siste finale 
tar riflekvinnene sølvmedalje i lagøvelsen. Listen 
er lang, og jeg er redd jeg har glemt noen. I tillegg 
til alle disse medaljene er det en rekke andre store 
prestasjoner – men jeg får kun en side til disposisjon. 
Jeg var selv til stedet under EM, og det er selvsagt 
stort å se at utøverne får betalt for jobben de har lagt 
ned, gjennom medaljer. Men det jeg la best merke 
til var hvordan utøverne på tvers av grener heiet på 
hverandre, hvordan lagkamerater hjalp hverandre 
og hvordan de stod sammen når det var vanskelig. Vi 
har en landslagstropp vi skal være stolte av – både 
resultatmessig og medmenneskelig. 

1.april godkjente TIK et omfattende uttak til seks 
internasjonale konkurranser. Det er mange hensyn 
å ta, både økonomisk, men også med tanke på å gi 
de beste internasjonal matching samtidig som vi 
skal utvikle nye utøvere til det øverste internasjonale 
nivået og i tillegg innlemme nye skyttere i 
toppidrettssatsingen. Dagen etter uttaket ble det 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

også lagt ut en omfattende revisjon av Sportsplanen. 
Dette på bakgrunn av endringer i konkurranseplanen 
internasjonalt samt en totalvurdering av situasjonen 
slik den er nå. 

Denne våren har det vært en travel 
konkurranseperiode for utøverne våre. Det har 
vært WC i Rio der utøverne våre hentet hjem ikke 
mindre enn 10 medaljer, aldri har norske skyttere 
prestert bedre enn dette under en internasjonal 
konkurranse. Leirdue skytterne har vært på WC i 
Lonato. Rifleungdommene har vært i regional finale 
i European Youth League og kvalifisert seg til finale. 
Juniorene har vært på WC junior Suhl der de sanket 
fem medaljer. Det har vært Grand Prix i Granada for 
rifle og leirdue der de hentet hjem 12 medaljer. Vi har 
hatt en tropp med rifle- og pistolskyttere i Baku der 
pistolskytter Ole-Harald Aas vant innledende skyting 
på luftpistol med 587, og riflejentene, denne gangen 
representert ved Mari Løvseth, Johanna Reksten og 
Karina Stette, tok laggull på 50 m. Det har nylig også 
vært en WC for Para, der eneste deltaker var Martin 
Sørlie-Rogne da Vegard Krogsæther måtte melde 
frafall på grunn av sykdom. 
 
2022 sesongen har vært og fortsetter å være svært 
hektisk med mange internasjonale konkurranser. Der 
høydepunktene blir høstens EM og VM. Vi ser frem til 
å følge med på utøverne våre videre denne sesongen.
Til slutt vil jeg på vegne av Toppidrettskomiteen 
ønske alle en riktig god sommer!
På gjensyn!

Siri Mortensen

Leder Toppidrettskomiteen 
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Smith & Wesson 41            
22LR  ·  5.5”-14cm løp  ·  10-skudd

Den vellkjente Model 41 regnes som en av de beste .22 
konkurransepistolene som noen gang er produsert.

BEST BORE 

BRUSH               
BRONSEBØRSTER 3PK. 

Kvalitets børster med 20% tettere 
bust enn andre tilsvarende produkt

DELUXE CARBON               
PUSSESTAV. 

Karbonfiberstaven holder seg rett 
og skader ikke løpet, kammer 
eller munning og bevarer derfor 
løpet ditt bedre enn tradisjonelle 
plasttrekte stålstaver.

27 695,- 32 595,-

850,-149,-

HYLSEVASKER               
7 LITER. 

Den store 7 liter trommelen rommer 
opptil 1000 stk 223Rem hylser og 
er trukket med gummi på innsiden 
for å beskytte hylser og dempe støy 
ender vaskingen

3 495,-

HYLSETØRKER              
PRAKTISKT OG EFFEKTIVT. 

Sørger for at hylsene dine er helt 
tørre utvendig og innvendig på under 
en time.

1 349,-

Smith & Wesson PC 1911 S/S               
.45 ACP  ·  5”/12,7cm løp  ·  8-skudd SAO

klassisk 1911 preformance modell, tunet og klar til militærfelt!

SE MER PÅ WWW.LANDRO.NO

https://www.landro.no/
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BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Da er pinsen over og vi nærmer oss en rekke 
NMer, alt fra NM-veka med NM i Compac 
og Compac Sporting samt PPC 1500 og vår 
egen variant NM-uka - alle banegrener skal 
gjennomføres i løpet av en uke på Løvenskiold. 

Vi skal heller ikke glemme NM felt på Oppdal, ei 
heller Nordisk Trap som Åmodt JFF arrangerer. Som 
skrevet før - dette er arenaer der vi kan “risikere” å 
møte på fotografer som publiserer bilder og gjerne 
film av det som foregår, så la oss alle tenke på å 
opptre på en korrekt måte som fremmer sporten vår.

I forrige utgave ble det skrevet at vi skulle dele ut 
heder til personer og klubber i forbindelse med EM, 
dette ble det som kjent ikke noe av, fordi en så at det 
ikke var anledning til det. Det kan for øvrig flere av 
oss skrive under på - det var noen lange og til tider 
hektiske dager!

Det betyr ikke at disse velfortjente prisene ikke skal 
deles ut, tvert imot vil dette nå skje på et utpreget 
breddearrangement - NM Bane. For de som eventuelt 
skulle være i tvil: vi snakker altså om årets skyttersjel, 
årets klubb og årets arrangør. Dette er et viktig arbeid 
og det er en stor ære å få hedre innsats i bredden på 
denne måten. Uten den dugnad som legges ned fra 
enkeltpersoner ville klubbene ikke klart å gjennom-
føre den aktiviteten som gir oss alle mulighet til å 
utøve den sporten vi er glad i! Det kom inn skuffende 
få forslag denne gangen, mon tro om det er koronaen 
som kan få skylden for det (også)? Det ble jo dermed 
slik at vi i BIK selv måtte fylle på med det vi mener er 
verdige kandidater, noe vi selvfølgelig kan gjøre, men 
det blir noe kunstig. Det er dessverre ikke mulig å he-
dre alle, men vi håper at de som blir presentert etter 
hvert, vil oppfattes som verdige og gode representan-

ter for alle personer, lag og klubber i hele landet som 
ukentlig legger til rette for aktivitet.
Vi jobber fortsatt med sikkerhetsopplæringen, det 
er et utvalg som har sett på innholdet og som net-
topp har avlevert sitt forslag. Dette er ikke rett fora å 
konkludere dette arbeidet i, det skal dere alle, gjen-
nom en åpen prosess få lov til. Grunnprinsippet må 
uansett være at det er ønskelig med et likt kurs, som 
alle kan være trygge på at dekker behov og krav, slik 
at en kan være trygg på at en som kan vise fram et 
kursbevis, kan det som kreves for å utøve sporten vår. 
Dermed skal en altså unngå å måtte ta ny opplæring 
i ny klubb, foruten eventuelle lokale bestemmelser 
og prosedyrer naturligvis. Det vil bli en klubbhelg til 
høsten hvor dette vil være et naturlig tema, slik at 
en kan komme fram til noe som kan implementeres, 
forhåpentligvis fra neste år. Der vil det også komme 
opp andre temaer som forhåpentligvis vil fenge. Pro-
grammet er ikke lagt ennå, så om noen har forslag er 
det bare å komme med dem!

Vi gleder oss til å få komme rundt og se aktivitet igjen 
og få føle på pulsen hvordan det er i skytter-Norge 
etter to traurige år. Benytter også anledningen til å 
ønske alle en riktig god sommer og lykke til på skyte-
banen!

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 

 NM Løvenskiold - Tilbud

Varenr Beskrivelse Veil.pris

116463 Smith & Wesson 686 .357 
Mag. 6“/15,2cm løp 6-skudd DASA

17 395,-

 WILEY X DETECTION
WX DETECTION gir eksepsjonell beskyttelse og er så komfortabel i bruk at du 
vil glemme at du har de på. Det utbyttbare linsesystemet gjør at du raskt kan 
bytte linser og tilpasse deg lysforholdene der du er.

Varenr Beskrivelse Veil.pris

117128 Wiley X DETECTION    
Klar/gul/orange/lilla/kobber. sort ramme

2 969,-

 S&W 686 STD
Tidløs klassiker som er selve grunnstammen i S&W sitt revolversortiment. Med 6 
tommers pipelengde er revolveren velbalansert og gir god presisjon. Den har en 
6 skudds tønne, justerbare sikter og kan avfyres både single - og double action.

14 990,- 2 495,-

 Anschütz mod 54.30 m/precise
Toppmodellen fra Anschütz, hvor ladeporten er flyttet 30mm bakover, og 
størrelsen på låskassa har blitt redusert med 18%. Dette for å hindre for mye 
bevegelse under lading og bedre ergonomi for skytteren! Kortere anslagstid på 
tennstempel, samt nytt designet kammer som gir bedre presisjon. 
Alt dette, samt andre forbedringer på skjeftet, for å tilby en rifle som er 
konkurransedyktig også for fremtiden!

Varenr Beskrivelse Veil.pris

107791 Anschütz mod 54.30 m/Precise
 kal. 22

51 520,-

 BR 110 SPORTER
BR110 haglen har alle de samme funksjonene som deres premium over/under 
hagler, men til en rimeligere pris. Rizzini sin 50 års erfaring er vist frem i enkelhet 
av BR110. Den har en matt, sort, slank og lav profil på låskassen og er ekstremt 
slitesterk. Leveres i kaliber 12/76.

Varenr Beskrivelse Veil.pris

107218 Rizzini BR110 Sporter 
12/76 - 76 cm, 5 choker

33 120,-

Tilbudet er gyldig til 01.08.2022, og henvis til rabattkode: NM2022

38 640,-

26 500,-

Se mer av våre produkter på www.landro.no

NM TILBUD:

NM TILBUD:

NM TILBUD:NM TILBUD:

NORSK IMPORTØR

https://www.landro.no/
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TEKNISK KOMITÉ

Denne gangen blir det noen tanker her fra 
finalebanen i Chateauroux i Frankrike. 

Denne gang gjelder det WSPS, det vil si World Cup 
for Para-skytterne våre. Fantastiske resultater som 
oppnås. Jeg har nettopp opplevd en kar fra Usbek-
istan, sittende i en rullestol dere antageligvis er for 
unge til å ha sett maken til, som skyter 554 poeng 
med fripistol. Han startet med 95-95-94 og det er 
resultat som noen og enhver kan prøve å gjøre etter. 
Hvis dere tror at det er en fordel å sitte, er det bare å 
prøve. 

Det har kommet en god del kommentarer og innspill 
angående bruk av briller i feltskyting. Vi har derfor 
foreslått at alle skyttere skal bruke briller i feltskyting. 
Dette er en innskjerping av dagens regelverk. Det har 
vært litt diskusjon rundt forbi om hva som er av krav 
til briller. ISSF beskriver splintsikre briller. Dette er 
ikke vernebriller av en eller annen standard, men 
oversatt fra engelsk: shatter proof. Det som er menin-
gen med disse, er brilleglass som ikke splintrer hvis 
de knuses. Det vil med andre ord si, vindusglass. Bruk 
sunn fornuft og tenk på at vi kun har ett sett meg øyne 
utlevert. Det presiseres at det under magnumskyting 
også skal brukes briller. I magnum må det i tillegg 
velges om sidebeskyttelsen skal være på brillene eller 
luen. Som minimum kan vanlige skytebriller med 
ett glass og 30 mm beskyttelse for andre øyet være 
akseptabelt under vanlig feltskyting. I magnumfelt 
kommer sidebeskyttelse i tillegg. Det viktigste er at vi 

ikke får uhell under utøvelse av idretten vår.

Ellers venter vi med spenning på forslaget til nytt re-
gelverk fra ECHA om bly. Forslaget som kommer, er 
nok en del forandret siden forrige høring. For skyte-
baner skal det nok la seg gjøre å finne løsninger vi kan 
leve med, men vi håper at det ikke betyr for dyre og 
kompliserte løsninger for feltskyting. Forslaget skal 
være tilgjengelig i løpet av juni måned og vil ha en 60 
dagers svarfrist for tilbakemeldinger. Ryktene tilsier 
en noe senere offentliggjøring. Vi får ta det når det 
kommer.

Jeg forsøkte blyfrie luftkuler her om dagen. 
Knallharde og lette. I følge de lokale her i Frankrike 
så er de ikke særlig snille mot skivene, presisjonen 
ubrukelig og rikosjettene uberegnelige. Det betyr at 
alternativer til bly ikke er tilgjengelig enda.

Jeg vil til slutt ønske alle en fortsatt god sommer og 
håper å se så mange som mulig på Løvenskioldbanen 
i slutten av juni.

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

https://www.thrane.no/en/
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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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NORGES SKYTTERFORBUND 

ER ET RENT SÆRFORBUNDTIL MINNE OM
BJØRN BERGSTRØM SVINGEN

10

En av våre virkelige pistolveteraner, Bjørn Bergstrøm Svingen, gikk bort 
4. juni, 80 år gammel.  Han var NSFs president fra 1998 – 2000.

 // TEKST: Erik Stai, på vegne av Norges Skytterforbund //

Bjørn Svingen og tidligere president i NSF 
Jan Tore Berg-Knutsen 
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Bjørn startet som aktiv pistolskytter fra 
1964 og var i perioder på nasjonalt toppnivå 
både militært og sivilt.  Han var ansatt i 
Luftforsvaret som den gang var, og i lang tid 
etterpå, et tyngdepunkt i norsk pistolskyting. 
Bjørn var utdannet som jagerflyger, gikk 
etter hvert over til andre ledende stillinger i 
luftforsvaret og endte opp som Brigader. Han 
tjenestegjorde mange steder i inn og utland, 
bl.a. ved NATO i Brussel. De fleste år var Bjørn 
medlem av Stjørdal Pistolklubb.

Foruten å være en god skytter vil Bjørn 
Svingen vil bli husket for sin mangeårige 
innsats som trener, fra klubb og krets  
til forbund.

Bjørn var trener i FK pistol i perioder fra 
1986, og sammenhengende fra 2002 til 2007.  
Hans bakgrunn som trener var solid. I tillegg 
til egen erfaring som aktiv skytter, og med 
internasjonale kontakter, hadde han anledning 
til utveksling av erfaring og kunnskap 
med utøvere og trenere fra andre og store 
skytternasjoner. Trenerutdanning fikk han 
gjennom olympisk trenerseminar i Wiesbaden 
i 1987 og eksamen som Diplomtrener fra 
Olympiatoppen i 2003.

Lærebøker om pistolskyting forelå tidlig fra 
andre land, og kom etter hvert i flere norske 
oversettelser. Bjørn Svingen samlet dette, 
sammen med egen kunnskap, i en grundig 
og strukturert bok i 2009: Sikt mot toppen.  
Her finner vi gamle og kjente sannheter, men 
Bjørn la også inn «ny innsikt og kunnskap 
som til dels fører til andre løsninger på viktige 
områder» som han skriver i innledningen. Ikke 
minst la han vekt på betydningen av mental 
trening for å beherske stress og matchpress.

Mange av oss vil best huske Bjørn Svingens 
innsats før og under i EM 10 meter i Meråker 
i 2010. NSF hadde fått tildelt arrangementet i 
2007. Lederen for Skyttergymnaset i Meråker, 
Idar Vedul, ble oppnevnt som leder for 
organisasjonskomiteen.  Han fikk med Bjørn 
som sin NK og administrativ leder. Der kom 
Brigader Svingens erfaringer til sin rett.  Med 
ca. 1000 deltakere og ledere fra 41 land, og 
konkurranser i ett land og innkvartering i et 
annet (Høgfjellshotellet på Storlien, Sverige), 
ble det mye å administrere. Bjørn rekrutterte 
dyktige personer, blant sine venner fra 
forsvaret, flere var pensjonerte oberster, til 
sine avdelinger. OC-leder Idar Vedul sier i dag 
at uten Bjørn Svingens innsats er han i tvil om 
EM kunne blitt arrangert. En fin attest!

Som en annerkjennelse for sin innsats for 
skyttersporten fikk Bjørn i 2010 tildelt NSFs 
hederstegn i sølv.

I samarbeidet med Bjørn kunne vi merke hans 
bakgrunn som høg offiser. Han var systematisk, 
målrettet og energisk, og vant til å gi ordrer 
til en stab. For oss andre kunne dette noen 
ganger føles litt krevende, særlig når vi 
hadde et annet syn enn Bjørns.  Men dersom 
våre argumenter var godt nok begrunnet 
og skikkelig framlagt, var Bjørn som oftest 
«tesnakkanes», som det heter.

Vi takker Bjørn Bergstrøm Svingen for hans 
store innsats for norsk sportsskyting gjennom 
mange år.

11
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DELTE MENINGER OM

SKYTTERMESSEN PÅ HAMAR

Mange av de utenlandske utstillerne på Skyttermessen under EM luft på Hamar var svært begeis-
tret for arrangementet. De fleste norske utstillerne var mer skeptiske, og mange lengtet tilbake 
til messen på Gardermoen to år tidligere. Antallet utstillere og messebesøkende var også nokså 
redusert i forhold til tidligere.

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

Skyttermessen 2022
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 Gyda Winther, som var hovedans-
varlig for messen i Norges Skyt-
terforbund, er svært klar over den 
blandede mottagelsen av arrange-
mentet:
- Vi tenkte i forkant at et stort 
internasjonalt arrangement som 
EM ville skape en bra ramme for 
messen. I praksis viste det seg nok 
at området vi fikk til rådighet for 
utstillerne ikke var så velegnet. 
Dessuten er et arrangement for 
bare luftgrenene i smaleste laget 
for en slik messe. Resultatet var 
dessverre skuffende tynt besøk, 
og vi har fått mange tilbake-
meldinger med både kritikk og 
forslag til hvordan vi kan skape 
en messe som treffer både utstill-
ere og besøkende bedre, forteller 
Gyda. Hun bekrefter at mange 
viser til den fine rammen messen 
på Gardermoen i 2020 hadde, og 
som ble en skikkelig vinner både 
for NSF, utstillere og besøkende.

NY MESSE UNDER NM 

- Nå går vi i tenkeboksen og ser 
fremover på mulighetene for 
bedre opplegg ved eventuelle 
fremtidige messer. Allerede nå, 
under NM-uken på Løvenskiold-
banen, har vi fått til en god arena 
for utstillere, og oppslutningen er 
bred og god. Leverandører både til 
grovgrovkaliber og pistol er også 
godt representert, forteller Gyda 
Winther, som fortsetter dialogen 
om fremtidige messer med mange 
av NSFs partnere.

FOR DÅRLIG MARKEDSFØRT

Megalink, leverandøren av ele-
ktroniske anvisningssystemer, 
hadde satset ganske mye på sin 
stand i Vikingskipet.
- Men vi er temmelig skuffet 
over det som møtte oss, forteller 
Øyvind Johannessen i Megalink. 
- Lokalet er ikke det mest egnede, 
vi havner liksom helt på siden 

av der publikum på skytebanene 
ferdes, og resultatet er ganske 
magert besøk. For oss er det langt 
på vei bortkastet å bruke såpass 
mye ressurser her. Jeg tror også 
at markedsføringen av det som 
skjedde i Vikingskipet fokuserte 
veldig på de sportslige aktivite-
tene, mens messen fikk lite op-
pmerksomhet, sier Johannessen. 
Flere av de andre norske utstill-
erne var også kritiske til messen 
på Hamar, og følte at den ga for 
lite utbytte.

TYSK BEGEISTRING

I sterk kontrast til nokså lunkne 
norske reaksjoner, uttrykte f.eks. 

Gernot Eder fra tyske Feinwerk-
bau seg i begeistrede ordelag:
- Jeg har aldri vært på maken til 
begivenhet, dette er bare flott! 
Arenaen er kjempefin, og som stor 
aktør i luftvåpenbransjen har vår 
stand fått betydelig oppmerksom-
het fra de besøkende. Særlig den 
første uken var flott, men da var vi 
stort sett alene her, kun sammen 
med vår tyske kollega Walther. 
- Jeg er rett og slett kjempe-
fornøyd, sa Gernot Eder. De litt 
voksne leserne husker ham kansk-
je som en av de beste østtyske pis-
tolskytterne, med topplasseringer 
i OL og VM på 80- og 90-tallet.

Øyvind Johannessen fra Megalink var ikke fornøyd med skyttermessen

Gernot Eder fra Feinwerkbau var en av de begeistrede utstillerne på Hamar
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FRIVILLIGHET 
I KLUBBENE

2022 er frivillighetens år. Poenget med frivillighetens år er å sette fokus på Norges viktigste 
lagarbeid. Alle lag og foreninger har i år som oppgave å fremme, øke kjennskapen om og anerk-
jenne hver og en av de som er med på å bidra til dette lagarbeidet. 

 // TEKST: Oda Løvseth//
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 I den forbindelse har vi vært 
i kontakt med fire frivillige 
sjeler som sammen er med på å 
representere klubbene våre. Vi 
har snakket med dem om hvem 
de er, hva frivillighet betyr 
for dem, hvilke funksjoner de 
fyller i sine klubber og kretser, 
samt hva som motiverer dem 
til å gjøre en frivillig innsats for 
sitt lag. 

BERGSVEIN BÅRDSTU, KIS-
EN MINIATYRSKYTTERLAG 

Altmuligmann i laget, arrange-
mentsleder

Hvilke funksjoner han har: 
Jeg kan vel kategoriseres som 
en altmuligmann i laget. Jeg 
har vært leder i en del år, men 
har overlatt det roret til Øyvind 
Solbrekken Flatla. Mye av det 
daglige arbeidet, som arrange-
menter, vil jeg nok jobbe videre 
med like vel. 

Litt om Bergsvein og 
hvordan han ble frivil-
lig: 67 år, bosatt på Jessheim 
men er trønder fra Ålen. Jeg 
begynte i Ålen miniatyrskytter-
lag som 13-åring da musikko-
rpset og miniatyrskytterlaget 
hadde aktivitet på samme 
kveld og i samme etasje. Jeg 
leverte tubaen og byttet til en 
enkel Walther kaliber .22. 

Jeg likte tidlig å være med på 
organisering i idrettslaget, 
samt idrett i skolesammen-
heng. Som 16-åring flyttet jeg 
til Bærum, hvor jeg fikk kon-
takt med både Jens J. Nygård 
og Knut Trulsrud i Østre 
Bærum miniatyrskytterlag. Fra 
da av var jeg aktiv og satset 
skyting selv, og stående var 
nok min styrke. Men noen må 
også ta tak i det administra-
tive, og det gjorde nok sitt til 

at det gikk i rykk og napp med 
det sportslige for min del. Jeg 
ble etter hvert begeistret for å 
fremme skyting i pressen, og 
var blant annet leverandør av 
skytterstoff til Budstikka og 
andre aviser. 

Senere flyttet jeg tilbake til 
Trondheim et par års tid og 
arrangerte i regi av Ålen som 
leder i laget. Det ble flere 
store stevner, blant annet 
landskamper og norgesmester-
skap, som for øvrig i ´91 og ´93 
besto av rifle, pistol og viltmål 
under samme tak. Kombinert 
med dette drev jeg ABS Shoot-
ing på fulltid. Men jeg skulle 
vende tilbake til Østlandet, og 
jobbet i SAS. Naturlig nok ble 
det lokale laget Kisen minia-
tyrskytterlag neste stopp. Det 
trengtes penger for å oppgra-
dere innendørsbanen og det 

ble flere arrangementer der 
etter hvert. Det startet med 
300 meter, før det ble in-
nendørsskyting i Råholthallen, 
deretter 50 og 300 meter på 
Løvenskioldbanen. I 2010 var 
det mye jobbing med Alfhallen 
på Kløfta, og det har vel nesten 
vært mitt hjem siden.  Skyting 
har det vært lite av de siste 30 
årene! 

Hva Bergsvein legger i friv-
illig innsats, og hva som 
motiverer han: Frivillig inn-
sats er å bruke mye av din tid 
på å få til aktiviteter for andre. 
Det betyr svært mye for meg å 
se at Alfhallen brukes daglig av 
barn, ungdom, verdens beste 
skyttere og veteraner. Og det 
er utrolig utviklende å være 
med på denne reisen for en 
pensjonist! Det å se at det er 
aktiviteter for alle interesserte 

Bergsvein Bårdstu



16

er svært viktig. Når jeg ser en 
full bane av barn og ungdom på 
treningskveldene blir jeg varm 
om hjertet. Det er selvsagt også 
svært tilfredsstillende å se den 
store framgangen våre skyttere 
har hatt etter at Alfhallen ble 
bygd. 

Bergsveins egne tanker 
om frivillighet: Det er ikke 
for mange frivillige, vi har 
alltids behov som må dekkes. 
Jeg savner kanskje spesielt 
toppskytterne som har rundet 
av sine karrierer, og som i en 
årrekke har nytt godt av andres 
frivillige innsats. I det lange løp 
hadde det vært godt å se at de 
også vil gi noe tilbake. Jeg må 
også si at motivasjonen for å 
drive frivillig arbeid er varier-
ende til tider. Spesielt har 
konflikter og nedprioriteringer, 
som for eksempel det SH-skyt-

terne i laget har fått kjenne på 
de siste årene, påvirket moti-
vasjonen min til å arrangere og 
tilrettelegge for større nasjon-
ale stevner. Men igjen, det er 
mye annen aktivitet i klubben 
som gir iver og lyst til å komme 
i hallen og tilrettelegge for 
breddeaktivitet så vel som 
toppidrett. 

VIVI-ANN VESTMO, TROMSØ 
PISTOLKLUBB 

Trener og ungdomsleder

Hvilke funksjoner hun 
har: I alle disse årene har jeg 
vært i Tromsø pistolklubb, jeg 
har fått mulighet til å utvikle 
meg som frivillig, både med 
kunnskapsrettede tiltak og 
personlig. Ledelsen har lagt til 
rette for at frivillige kan delta 
på kurs og seminar, og dette 

har vært gull verdt i mine øyne. 
I møte med andre frivillige får 
jeg påfyll, inspirasjon og ikke 
minst mer kunnskap. Nå fun-
gerer jeg som ungdomsleder og 
trener. 

Litt om Vivi-Ann og 
hvordan hun ble frivillig: 
57 år, utdannet pedagog, har 
voksne barn og har tidligere 
vært frivillig innenfor både 
fotball, korps og allidrett. Kom 
inn som frivillig i klubben da 
yngstemann, som nå er 19 år, 
begynte å trene pistol for 6 år 
siden. Den gang var det en suv-
eren trener, Tor Gudmundsen, 
som holdt styr på 4-5 ungdom-
mer i et kaldt fjellanlegg. For 
å ikke sitte å fryse på gangen 
gikk jeg inn på den noe varm-
ere luftbanen. Miljøet og tonen 
var satt, og jeg ble raskt fanget 
inn i en for meg ukjent, men 

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

Alt av ammunisjon, ladekompnenter og rekvisita
skytterprodukter.no

Annonse:

https://www.skytterprodukter.no/
https://www.skytterprodukter.no/
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utrolig spennende, sport som 
jeg så tok vare på mange av de 
grunnleggende behov barn og 
unge har. Spesielt dette med 
mestringsfølelse, uansett alder 
og nivå. Det sosiale i klubben 
betyr mye for mange – og det 
er en glede å få være i denne 
gruppa. 

Etter litt tid tok jeg trenerkurs 
og begynte å trene både små 
og store sammen med Tor. 
Rekruttgruppa vokste ras-
kt, og i dag har vi gleden av 
å være der for omtrent 35 
barn og unge. Som trenere for 
rekruttgruppa legger vi til rette 
for treningskvelder, deltakelse 
i blant annet Norma Ungdom-
scup og andre konkurranser. 
I Rogaland skytterkrets er det 
flere klubber som jobber med 
unge skyttere, og kretsen legger 
til rette for at ungdommen kan 
møtes til samlinger hos hver-
andre. Dette tror vi vil styrke 
oppslutningen om sporten og 
muligheten for at ungdom-
mene blir værende i klubbene. 

Hva Vivi-Ann legger i friv-
illig innsats, og hva som 
motiverer henne: Å være 
frivillig betyr mye for mange, 
også for meg. Investering av 
tid sammen med barn og unge 
betales tilbake i form av glede, 
smil, lykke over å mestre fra 
utøvere, og kan ikke måles i 
annet enn en god følelse av 
å bidra og delta i noe som er 
større enn seg selv. Som friv-
illig blir jeg kjent med barn og 
unge, tar del i gleder, oppturer, 
sorger og konflikter de nødven-
digvis også må gjennom i en 
verden hvor de utvikler seg fra 
barn og ungdom til voksen. Da 
er det også stort å oppleve in-
volvering fra mange foresatte, 
og se hvordan de ikke bare 
støtter sine egne, men også har 
øyne og ører oppe for andre 
barn og unge i laget.  

Vivi-Anns egne tanker om 
frivillighet: Vi er mange friv-
illige, og har stadig behov for 
flere! Jeg opplever at flere kvier 
seg for å engasjere seg frivil-
lighet. Begrunnelsen er gjerne 

at det ikke er tid. Men med all 
respekt for foresatte som har 
krevende arbeid, flere barn og 
unge som skal følges opp på 
skole og i ulike fritidsaktivi-
teter, kan jeg godt skjønne at 
de kvier seg. 

Dog er jeg ganske sikker på 
at om en presser inn en time 
eller to i uka til å engasjere seg 
som trener eller tilrettelegger 
i klubb, uansett sport, vil dette 
gi langt mer tilbake personlig 
enn følelsen av ofring av tid. 
Jeg anbefaler det på det varm-
este. 

REIDUN ANN STØLE, 
HAUGESUND PISTOLKLUBB 

Klubbleder 

Hvilke funksjoner hun 
har: Inntil i år har jeg vært et 
av mange medlemmer som har 
bidratt med å være skyteleder 
og deltatt på dugnader. Jeg 
satt i kontrollkomiteen fram 
til årsmøtet i år, der jeg ble 
valgt som leder i klubben. Vi 
har et stort og velfungerende 

Reidun Ann Støle med klubben
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min for å drive frivillig arbeid 
er gleden for sporten. Jeg er 
aktiv skytter selv med ambis-
joner om å oppnå gode resultat 
og en velfungerende klubb med 
gode treningsforhold for alle. 

Hva Reidun Ann legger 
i frivillig innsats, og hva 
som motivere henne: For 
meg er frivillig innsats å stille 
seg selv til rådighet for klubben 
sin, slik at en kan opprettholde 
tilbud og drift. Uten frivillig 
innsats hadde det vært umulig 
å drifte Haugesund pistolk-
lubb. 

Vi har i dag et veldig høyt ak-
tivitetsnivå, takket være engas-
jement og vilje til å gjøre det 
som trengs for å tilrettelegge 
for aktivitet. Vi er så heldige å 
ha medlemmer som har for-
skjellige behov og interesser 
for de ulike øvelsene, og vi har 
mulighet til å utnytte kapa-
siteten de flotte lokalene våre i 
Kuleisen har gitt oss. Vi kan ha 
aktivitet på både luft- og fin-
bane, 50 meter og finbane eller 
fin- og grovbane samtidig. I 
tillegg leier vi et område der vi 
trener og avholder feltstevner. 

Vi er mange som bidrar, og det 
er både motiverende og glede-
lig å se. Ikke bare gjør man noe 
for fellesskapet, frivilligheten 
er også et eget fellesskap. Av 
440 medlemmer har vi 72 per-
soner som tar skyteledervakter 
for å gjennomføre ukentlige 
aktiviteter på banen. Foruten 
denne frivillige innsatsen i 
medlemsmassen vår hadde det 
ikke vært mulig å ha så stor 
aktivitet. 

Personlig er jeg veldig stor fan 
av øvelsen T96 og ansvarlig for 
gjennomføring av Mestermøte i 
T96 øvelsene fin, grov, militær 
og revolver. Mestermøte har 
blitt et årlig arrangement som 
avholdes første helgen i desem-
ber i Kuleisen, og alle som vil 
er velkommen! 

Reidun Anns tanker om 
frivillighet: Jeg tror at, for å 
kunne drive en klubb må man 
være åpen og raus. Vi er avhen-
gig av at medlemmene trives 
for å holde hjulene i gang. Der 
det er et godt miljø, er det godt 
å møtes og enklere å ta i et tak. 

STEN HELGE EILERTSEN, 
TROMSØ PISTOLKLUBB 

Nestleder

Hvilke funksjoner han 
har: I 2016 ble jeg nestleder 
i klubben, og har hatt vervet 
siden. Jeg avholder sikkerhet-
skurs, er dommer og skytein-
struktør. I tillegg trener jeg en 
juniorgruppe på kruttpistol en 
til to ganger i uken. 
Som nestleder i klubben blir 
jeg på en måte «poteten», 
som gjør mange forskjellige 
arbeidsoppgaver. Lederen og 
jeg har en veldig god symbiose 
og arbeidsfordeling som gjør 
at jeg tar meg av mye innen-

styre med 8 medlemmer og 2 
varamedlemmer med møterett. 
Styrets medlemmer har sine 
ansvarsfelt, som bane, vedlike-
hold, felt og opplæring. Fo-
ruten de tradisjonelle ansvars-
feltene som leder, nestleder, 
kasserer og sekretær. 

Min oppgave som leder er å se 
til at vi i styret drifter klubben 
etter medlemmene sine ønsker, 
følge lover og regler, og ikke 
minst synliggjøre sporten vår. 

Litt om Reidun Ann og 
hvordan hun ble frivillig: 
55 år, opprinnelig fra Hauge-
sund, men bor i Mølstrevåg i 
Sveio kommune der jeg driver 
et foretak med utleie til turis-
ter. Min klubbtilhørighet er 
Haugesund pistolklubb, som 
jeg har vært medlem av siden 
jeg en vinterdag det året jeg 
fylte 27, kontaktet klubben for 
å begynne med skyting. Og det 
har jeg aldri angret på! 

Jeg brenner for sporten. Det 
er en sosial arena der mange 
spennende mennesker møtes 
til idrettslige prestasjoner og 
sosialt samvær. Drivkraften 

Reidun Ann Støle på NM
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for daglig drift av klubben. På 
denne måten bistår jeg klub-
bens leder, med å være «daglig 
leder» på frivillig basis. 

Litt om Sten Helge og 
hvordan han ble frivillig: 
52 år, gift, 3 barn, 3 barnebarn 
og en hund! Skytesporten har 
på en måte fulgt meg hele livet. 
Etter å ha vist egeninteresse 
for pappas tjenesterevolver i 
ung alder ble jeg etter hvert tatt 
med på skytebanen og opplært 
i pistolskyting på riktig vis. 

Siden den gang har skyting, 
og ikke bare pistolskyting men 
også rifle og jaktfelt, vært av 
interesse. Like vel er det pistol-
skytingen som står mitt hjerte 
nærmest, og er det jeg brenner 
aller mest for.   

Jeg ble medlem av Tromsø pis-
tolklubb for første gang i 1991, 
men livet kom i veien etter at 
min kone og jeg etablerte fam-
ilie. Etter hvert som barna ble 
større og jeg fikk litt bedre tid, 
kom jeg tilbake til pistolklub-
ben i 2013 og har vært mer en 
gjennomsnittlig aktiv skytter 
siden den gang. 

Hva Sten Helge legger i 
begrepet frivillig innsats, 
og hva som motiverer 
han: Frivillig innsats for meg 
betyr ordrett det som ligger i 
begrepet. Man gjør en innsats, 
helt frivillig, ulønnet, fordi man 
ønsker og har lyst til å gjøre 
noe for en sak. Ingen dager er 
like, som frivillig i Tromsø pis-
tolklubb, og jeg stortrives med 
arbeidsoppgavene. 

I klubben vår har vi ett veldig 
godt miljø med mange med-
lemmer som brenner for og er 
oppriktig glad i klubben sin. Vi 

har det moro på både trening-
skvelder og stevner, og vi ser at 
for mange medlemmer så betyr 
den sosiale delen i klubben vel 
så mye som skytingen. Dette 
er motiverende å være med på 
å tilrettelegge for. I en klubb 
med så godt miljø, og så mange 
mennesker som brenner for og 
bryr seg om klubben blir man 
lett motivert til å ville gjøre 
en ekstra frivillig innsats for 
fellesskapet. 

Sten Helges tanker om 
frivillighet: For meg er det 
slik, at å gi av meg selv og ar-
beide frivillig, er et privilegium. 
Jeg setter stor pris på tilliten 
jeg har fått og prøver etter 
beste evne å gi noe tilbake til 
klubben som har gitt meg den 
tilliten. Personlig er det å skape 
og jobbe for et godt og inklu-
derende miljø, det viktigste. 

I tillegg er det viktig å ha det 

gøy underveis. Som frivillig 
tilbringer en så mange timer på 
«arbeid», at om en ikke sørger 
for å ha det gøy underveis, vil 
man lett miste motivasjonen. Å 
være frivillig gir positiv energi, 
samtidig som man får mange 
gode erfaringer og kompetanse 
underveis som kan brukes på 
andre områder i livet. 

Man blir også kjent med mange 
flotte mennesker, og selv om 
enkelte dager selvfølgelig er 
lange og krevende, er det for 
det meste positivt å holde på 
med arbeidsoppgaver som 
tilrettelegger for glede og 
mestring hos andre.  

Sten Helge Eilertsen
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INTERNASJONALE KONKURRANSER

I APRIL, MAI OG JUNI

27.mai til 7.juni ble World Cup for rifle, pistol og leirdue arrangert i Baku i Azerbaijan. Nærmest 
samtidig gikk Grand Prix Granada av stabelen i Spania.

 // TEKST: Oda Løvseth //

Jeanette Duestad, Henrik Larsen og 
Jon-Hermann Hegg i Granada
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Rett i forkant hadde juniorene 
være vært på Junior World Cup i 
Suhl, og tett opp mot publisering 
av Skytternytt, helt i starten 
av juni, var det World Cup for 
paraskytterne i Chateauroux i 
Frankrike. 

JUNIOR WORLD CUP SUHL 

Deltakere: Pernille Nor-Woll, 
Martine Sve, Julie Paulsen 
Johannesen, Hanna Synnøve 
Huser, Tobias Osa, Isak Gurrik, 
Vebjørn Grimsrud, Even Olai 
Enger Throndsen, Tiril Fredrikke 
Schuller, Ane Bjørkås Torgersen, 
Malin Vik, Emmeline Eikrem 
Bryhn, Tobias Skaarstad, Hans 
Nøstvold Wang, Sondre Risan 
Haltvik, Even Lien Akre 

I alt sanket de norske pistol- og 
rifleskytterne fem medaljer over 
10 dager. I tillegg var denne 
konkurransen den første, og 
World Cup debut, for 15 av de 16 
norske skytterne. Som lag hentet 
de mange gode erfaringer, noe 
som også er målet med en slik tur 
for de unge og fremadstormende 
utøverne. Troppen sikret seg like 

vel ett sølv og fire bronsemedaljer. 
Julie Paulsen Johannesen 
imponerte med en andreplass på 
50 meter halvmatch. Tobias Osa, 
Isak Gurrik og Even Throndsen 
tok bronse på luftrifle lagskyting. 
Det samme gjorde Julie 
Johannesen og Tobias Osa på 50 
meter mixed team. 

På pistolsiden fikk de to lagene 
bestående av Hans Wang Nøst-
vold, Tobias Skaarstad og Even 
Lien Akre, og Ane Bjørkås Torg-
ersen og Tobias Skaarstad bronse, 

på henholdsvis lagskyting silhuett 
og mixed team silhuett. 
16 år gamle Pernille Nor-Woll tok 
en flott 5.plass på luftrifle etter 
endt finale, og Martine Sve tok en 
fin 8.plass på 60 skudd liggende 
på 50 meter. 

WORLD CUP BAKU 

Deltakere: Karina Stette, 
Johanna Reksten, Mari Løvseth, 
Milda Marina Søberg Haugen, 
Vegard Sveen Nordhagen, Tobias 
Osa, Martin Nesvik Voss, Ole 
Harald Aas, Erik Eknes, Tiril 
Fredrikke Schuller, Ann Helen 
Aune 

Milda Marina Søberg Haugen 
skjøt 628,3 i sin WC-debut, og 
endte til slutt på en 15.plass 
i kvalifiseringen på 10 meter 
luftrifle. Finalegrensen gikk denne 
gang på 629,4 poeng, og hele tre 
skyttere hadde over 633 poeng. 

Tobias Osa, som fortsatt er junior, 
presterte sin beste 60 skudd 
på luft i World Cup, med 623,7 
poeng. Spesielt åpningen var 
sterk, med seriene 104,8-105,4-
104,8-104,2. Lagkamerat Martin 
Nesvik Voss debuterte også, med 
620,4 poeng på luftrifle, rett bak 

Tiril Fredrikke Schuller i Baku

Mari Løvseth, Karina Stette og Johanna Reksten i Baku
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Vegard Sveen Nordhagen som 
hadde 621 poeng. 

I lagkonkurransene på rifle 
imponerte riflejentene på 50 
meter med å komme seg til 
gullfinalen mot Kazakhstan. Med 
stillingen 15-13, kjempet jentene 
tappert med 10,9-10,9-10,2, noe 
som førte til utligning. Siste duell 
ble vunnet av Norge, og de stakk 
av med laggullet. Både Karina 
Stette, som skjøt liggende, og Mari 
Løvseth, som skjøt kne, bidro 
sterkt til seier. Men Johanna 
Rekstens ståendeskyting trekkes 
frem som overlegen i forhold til 
sin kazakhstanske motstander 
mot slutten. Dette sikret norsk 
seier. Imponerende. 

På halvmatch individuelt ble Mari 
Løvseth best med 581 poeng, fem 
poeng fra finale. Johanna Reksten 
skjøt seg kraftig oppover etter 
knallavslutning på stående, 197 
poeng, og endte på 580 poeng. 
Karina Stette skjøt 570 poeng, 
mens Milda Haugen endte på 575 
poeng. 

Sammen med riflejentenes 
laggull på 50 meter halvmatch, 
trekkes Ole-Harald Aas sine 587 
poeng på luftpistol frem. Han 
vant kvalifiseringen på 10 meter 
luftpistol med seriene 98-98-
98-98-99-96, og var hele tre 
poeng foran nestemann på listen. 
Hans gamle norgesrekord var 
på 582 poeng. Dette er absolutt 
verdensklasse, og det er både 
morsomt og imponerende å se Aas 
hevde seg sånn i verdenstoppen. 
Per nå ligger han dessuten ranket 
som nummer fem i verden, etter 
to finaleplasser på rad i øvelsen på 
10 meter. I finalen i Baku ble han 
nummer fem. 

Lagkamerat Erik Eknes hadde 
også en god debut, med 567 

Laggull til jentene i Baku

Ole-Harald Aas og Uwe Knapp
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poeng i samme øvelse, med solide 
289 poeng på siste 30 skudd. I 
kvinneklassen debuterte også 
Tiril Fredrikke Schuller, med 558 
poeng. Alt på 10 meter luftpistol. 
På 25 meter sportspistol ble 
Tiril Fredrikke Schuller best 
med 565 poeng etter 283 på 
presisjonsdelen og 282 på hurtig. 
Ann Helen åpnet med 278 på 
presisjon, og avsluttet sterkt på 
286 på hurtig, totalt 564 poeng. 
Finalegrensen var på 581 poeng. 

På silhuettpistol ble Ole-Harald 
Aas nummer 20. Etter første 
dag lå han kun et poeng bak 
finalegrensa, men med 284 på 
hurtig og totalt 574 poeng, endte 
han ni poeng unna å kjempe 
videre. Erik Eknes ble nummer 
40 i debuten i øvelsen, med 
poengsummen 539. På mixed 
team silhuett ble de to norske 
lagene nummer 9 og 10. Best 
var Ann Helen Aune og Ole-

Harald Aas, med 515 poeng totalt 
(241+274). 

GRAND PRIX GRANADA 

Deltakere: Jenny Stene, Jeanette 
Duestad, Katrine Lund, Jon-
Hermann Hegg, Henrik Larsen, 
Ole Martin Halvorsen, Tonje 

Engevik, Benedikte Oppedal, 
Jørgen Engen, Erik Watndal, 
Ruben Grønbeck Lillerud, Espen 
Unneland, Rachelle Wolff

De tre norske riflejentene åpnet 
med å alle skyte over 630 poeng 
på 10 meter luftrifle. Jon-

Jeanette Duestad, Jenny Stene og Katrinei Lund i Luftfinale i Granada

Jeanette Duestad og Jenny Stene på pallen i Granada
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Hermann Hegg skjøt seg også til 
finalene på 10 meter hos herrene. 
Jon-Hermann Hegg endte på 
en syvendeplass i herrefinalen, 
mens Jeanette Duestad og Jenny 
stene begge kom på pallen, 
henholdsvis første og tredjeplass. 
På mixed team konkurransen på 
10 meter luftrifle, endte Jeanette 
Duestad og Jon-Hermann Hegg 
på en andreplass, bak Italia. På 
lagskytingene vant guttene, mens 
jentene (Jeanette Duestad, Jenny 
Stene og Benedikte Oppedal) ble 
nummer fire etter tap mot Polen. 

På 50 meter tok Jeanette Duestad 
sin andre seier på rappen, mens 
Jenny Stene ble nummer fire, i 
finalen. Innledende var Jenny 
Stene best med 590, Jeanette 
Duestad nummer tre med 584 og 
Katrine Lund nummer fire med 
584. Hos guttene var Ole Martin 
Halvorsen best innledende på 
en andreplass med 581. Jon-
Hermann endte på 579 og Henrik 
Larsen på 575. I finalen vant vår 
egen Jon-Hermann Hegg foran 
finske Aleksi Leppa, med stillingen 
16-12. Ole Martin Halvorsen ble 
nummer fire. 

I mixed team øvelsen på 50 meter 
fikk Jenny Stene og Henrik Larsen 
bronse, mens Jeanette Duestad 
og Jon-Hermann Hegg tok sølv. 
I lagskytingene på 50 meter 
kom guttene til gullfinale mot 
USA, som de vant lekent 16-6. 
Jentelaget, bestående av Jeanette 
Duestad, Jenny Stene og Tonje 
Engevik fikk bronse. 

På trap ble Ruben Lillerud 
nummer 26 i kvalifiseringen 
med seriene 24-23-23-24-21. 
Espen Unneland ble nummer 30 
med seriene 23-22-22-24-23. På 
kvinnesiden ble Rachelle Wolff 
nummer 19 med seriene 14-20-19-
20-18. 

Jørgen Engen i Granada

Martin Sørlie-Rogne i Chateauroux
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På skeet ble beste norske i 
kvalifiseringen Jørgen Engen på 
fjerdeplass med seriene 24-25-24-
25-23. Erik Watndal ble nummer 
seks med seriene 25-24-22-24-24. 
I semifinalen skjøt Jørgen Engen 
og Erik Watndal i samme heat, 
men ingen av dem kom videre. 

INKOO GRAND PRIX FINLAND 

Deltakere: Anneline Tangen og 
Emilie Sørlie

Jentene fra skytterlandslaget var 
med på konkurranse i Finland i 
mai. Junioren Emilie Sørlie satte 
personlig rekord på 10 meter 
mixed med 327 poeng, samme 
sum som Anneline Tangen i 
seniorklassen. På normaløvelsen 
ble de 490 poeng for Anneline og 
460 poeng for Emilie. 

WORLD CUP CHATEAUROUX 

Deltakere: Martin Sørlie-Rogne 

World Cupen i Frankrike var 
tidenes største for paraskytterne, 
med 270 deltakere fra 52 
nasjoner. Totalt var det 622 
starter og 30 mixed team, ifølge 
arrangør. Her fikk vår egen Martin 
Sørlie-Rogne sin WC-debut. 

Med seriene 103,2-102,5-104,0-
104,3-103,3-104,7, endte han 
6,7 poeng bak finalegrensa til 
slutt. I øvelsen R4 var snittet på 
de 8 beste i kvalifiseringen den 
høyeste noen gang, så dette var 
litt av en konkurranse å debutere 
i. Det skal nevnes at Martin satte 
juniorverdensrekord på R4 og 
ble nummer 11 med 627,1 poeng 
under EM på Hamar tidligere i år. 

Fredag 10.juni, når Martin 
egentlig skulle fortsette 
konkurransene i Frankrike, 
måtte han reise hjem på grunn 
av sykdom. Han fikk derfor ikke 
deltatt på de siste og avsluttende 
konkurransene. Men allerede 
om en måned kommer det 
nye sjanser for unggutten fra 
Strømmen, som skal på World 
Cup for paraskyttere i München 
i Tyskland. Her stiller Norge 
med fire utøvere: Vegard Sørlie 
Krogsæther, Martin Sørlie-Rogne, 
Monica Lillehagen og Espen 
Børsum Jensen. 

Annonse:

FølgosspåOptikermnof JanBrekke tlf. 91638941

NM LØVENSKIOLDBANEN 2022NM LØVENSKIOLDBANEN 2022

Vi er tilstede på fredag, Vi er tilstede på fredag, 
lørdag og søndaglørdag og søndag

https://skytterbriller.no/


26

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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Enggutua 12, 2380 Brumunddal  
 Tlf; + 47 90736023 – erik@pardininorge.no 

 
Importør av Pardini, Steyr, Karl Nill grep og LPA sikter. 
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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. 

70, 25, 20 år siden, hva skjedde?

I forrige utgave bladde vi arkivene fra topp-året for 40 år siden da Norge vant tre 
EM gull på 10 meter og to på 300 meter. Denne gangen blar vi oss både litt bakover 
og fremover, for det er mangt å kommentere og ikke minst mimre over. 

Tore Hartz, VM 1978



29

FOR 70 ÅR SIDEN

1952, altså skytteråret for 50 
år siden, er et skytterår som er 
krevende å kommentere. For 
årboken, den finnes rett og slett 
ikke i arkivene. Året etter, altså 
1953, er også spesiell, for med en 
blyantstrek på forsiden, er den 
plutselig blitt årboken for 1954. 
Og som om ikke det skulle være 
nok, er også 1955 utgaven med 
et pennestrøk blitt 1954. Det 
beste med årboken fra 55 som er 
rettet til 54, er at den oppsum-
merer alle NM-resultater fra 52, 
53 og 54. Dette er jo rett etter 
krigen og forsvarstanken og ikke 
minst forsvarsviljen gjenspeilet 
forbundets skytinger. Skyt-
terknappen som ble anskaffet 
og utdelt ved høytidelige anled-
ninger, ble båret med stolthet 
på dressjakken. Den hadde en 
skive bakerst og et våpen i front 
med teksten «FOR FORSVAR» 
inngravert. Det var med andre 
ord ikke bare DFS som hadde en 
bakenforliggende motivasjon for 
sitt virke. 

50-tallet var storhetstiden til 
hjorteskytterne Rolf Bergersen 
og John H. Larsen som delte NM 
gullene i disse tre årene. I lerdue 
var det tre øvelser: leirdue, skeet 
og trap. Trap ser ut til å ha kom-
met på programmet fra 1953, 
og legenden Hans Aasnes var 
suveren i starten. Like suveren 
var Svein Helling som tok tre 
NM gull på rappen i skeet.  

Blant rifleskytterne var 
det Elling Kongshaug som 
dominerte. Vi nevnte senest 
i forrige utgave hans OL- og 
VM-titler fra 1952. Han var også 
dominerende i NM på 15 og 50 
meter, men fikk hard kamp av 
blant annet alt-mulig-skytteren 
Mauritz Amundsen og Ola 
Sannes på 300 meter øvelsene. 

Blant pistolfolket var det langt 
mer spredning på gullinnehav-
erne den gang. Hele åtte forsk-
jellige NM vinnere vant en eller 
flere øvelser de tre årene. Vi tør 
nevne at OL-deltageren i frip-
istol i 1952, Rolf Klemetsen fra 
Christiania, hevet resultatene 
betraktelig i denne perioden 
i øvelsen fripistol til hele 536 
poeng i NM. Det står seg fortsatt 
i dag, skal vite. 

UTTAK TIL NM?

I 1954 var det skytterlaget 
Palma som avviklet NM på 
Løvenskiold. Foruten alle 
kretsmestere, var de med 558 
poeng på 3x20 kvalifisert til NM.  

På ligg-øvelsen skjøt de 
Englandsmatch, det vil si 30 
skudd på 50m og 30 skudd 
på 100m. Det artige med det, 
er at klubber som blant annet 
Levanger sportsskyttere, 
viderefører i dag. 

EGET NM FOR KVINNER

Årboken forteller at forbundssty-
ret drev med likestillingsarbeid 
i fullt monn. Styret innvilget før 
første gang to NMer på 15m, 
et for kvinner arrangert i Teat-
ergaten i Oslo av OKTS, og et i 
Moss av Krapfoss miniatyrskyt-
terlags regi. Litt artig at det i 
Teatergaten ble dobbeltseirer til 
to kvinner fra Elverum, nemlig 
Ragnhild Smestad fra Hernes og 
Marry Nyhus fra Elverum. 

Mauritz Amundsen gjorde hele 
444 poeng på 15 meter rifle med 
den gangens utstyr. Det skulle 
vært meg en sann glede og sett 
dagens skyttere prøve å kopiere 
den prestasjonen. 

FOR 25 ÅR SIDEN

I 1977, 25 år etter at kvinnene 
fikk ta del og sitt eget NM, hadde 
Rogalandskretsen et forslag 
oppe om å slå sammen kvinner 
og menn til en klasse. Det friv-
illige skyttervesens generalse-
kretær, Hans M. Hagen, støttet 
opp under dette og forklarte 
hvor godt det fungerte i DFS. 
Støtten til tross ble sammen-
slåingen nedstemt, samtidig 
som det ble vedtatt at saken 
ikke skulle tas opp igjen. Sam-
menslåing var endelig oppe og 
avgjort en gang for alle. Med et-
terpåklokskapens øyne, mandige 
karer på tinget den gang.

Gaute Flesland som var datidens 
president, sier i sin årstale, at 
det i 1977 hadde vært en svært 
gledelig utvikling. Skyttertinget 
var svært godt representert, det 
var stor økning i både aktivitet 
og antall klubber. Like vel var 
baneproblematikken rundt om 
blitt utfordrende. Kravene fra 
miljøvernorganisasjonene til 
støy, hadde blitt så krevende at 
det å bygge nye anlegg var blitt 
en svært vanskelig prosess. 

Sportslig så var det et EM gull 
på lag på 50 meter ligg som var 
den største prestasjonen. Indi-
viduelt var det to sølv til Tore 
Hartz fra Elverum på 300 meter, 
som verdsettes høyest dette året, 
en prestasjon han ellers kopi-
erte året etter. Da ble det to nye 
sølvmedaljer, da fra Militært VM 
i Kairo.  

Norge avviklet Nordisk på 
10 meter, hvor Anne May 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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Bekkemoen sitt sølv og Torill 
Radets og Per Erik Løkkens 
sine bronsemedaljer ble 
beholdningen på rifle. I EM var 
vi 10 poeng bak teten i nært sagt 
alle rifleklasser.

LITT BEDRE DA NORGE OGSÅ 
AVVIKLET NORDISK UTENDØRS 

Ingen pistolherrer var med i EM 
på 10 meter for 25 år siden, og 
de to kvinnene som var med, 
var hele 30 poeng bak teten. Det 
enste lyspunktet i leirdue var 
A Jensen sin 4.plass og Norges 
bronse i juniorklassen i skeet. 

John Rødseth var på dette tid-
spunkt vår eneste medaljesanker 
fra Nordisk med sitt sølv på frip-
istol. 556 lar seg imidlertid abso-
lutt høre. På viltmål var Kennet 
Skoglund kommet i form. Han 
innkasserte hele to gull, ett sølv 
individuelt og et laggull fra Nor-
disk på hjemmebane. 

Terje Melbye Hansen vant 60 
skudd liggende. Sammen med 
John Duus, Harald Stenvaag 
og Jens Halstein Nygaard vant 
Norge også lagkonkurransen. 
Tore Hartz byttet med den 
britiske legenden Malcom 
Cooper om seirene på de 
utallige øvelsene på 300 meter. 
Hartz fikk to gull og ett sølv 
individuelt. 

Tore Hartz vant ellers også 
kongepokalen i 1977 for sitt NM-
gull på 300 meter. Kongepokal 
ble det også til Arvid Haugen fra 
NOP/Oslo dette året, for seieren 
i NM i siluettpistol.

Ut over dette startet Unni Nico-
laisen sin internasjonale leder 
karriere i 77, da hun ble valgt 
inn i den Europeiske Kvinne-
komiteen. I viltmål ble 10 meter 
vedtatt som offisiell øvelse, men 
den kom ikke på EM-program-
met før i 1981. 

FOR 20 ÅR SIDEN

I 2002 var Gunnar Lundberg 
president. Han bar Oberst grad. 
I styret satt også Oberst nummer 
to, Jan Erik Karlsen, som på den 
tiden var leder for Forsvarets 
Skyteutvalg, på folkemunne 
kjent som militærlandslaget. 

Unni Nicolaisen var nå blitt 
President i ESC og visepresident 
i ISSF. Hun sendte tinget sin 
formelle hilsen og beklaget at 
hun av formelle grunner ikke 
kunne ta del i tinget. Vi hadde 
også Stein Willersrud som 
nestleder i Europakomiteen. 
Rune Sørli og Per Bjørnar Moen 
var inne i henholdsvis rifle- og 
leirduekomiteen i ESC. Grethe 
Ingeborg Nykkelmo hilste fra 
NIF og ønsket for alt i verden 
«Idrett for Alle». Og for første 
gang var Heidi Anne Petersen 
fra Norges funksjonshemmedes 
forbund, invitert på tinget.

EM-laget fra EM Bucuresti 1977
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Fordelingsnøkkelen, som nå 
var 10 år gammel og som for-
delte midlene mellom grenene, 
var konstant oppe til diskusjon 
på tingene. Presidenten sier i 
sin tale at han innser at styret 
i alt for stor grad har drevet 
med detaljstyring. Allikevel var 
budsjettoverskridelsene fra 2001 
voldsomme, noe som påvirket 
budsjettet for 2002.

Tove Jacobsen ledet 
Integreringsutvalget, men ble 
erstattet ut på høsten i 2002 av 
Øyvind Aske. Etter en betydelig 
opprenskning i forbindelse med 
reklassifisering, var det boikott 
fra flere miljøer, og kun et par 
para skyttere stilte på NM. 
Aril Austad var enste norske 
representant under VM for para-
skytterne. Resultatet Steinkjer-
skytteren oppnådde, kvalifiserte 
for Paralympics i 2004. 

Harald Stenvaags bronse i OL 
på helmatch og Leif Steinar 
Rollands VM-rekord og WC-
triumfer i luftrifle, samt 
lerdue skytterne voldsomme 
fremganger, gjorde at 
Olympiatoppens støtte vedvarte 
også etter 2000. 

Følgende hadde i løpet av 2002 
levert resultater som ga Norge 
kvoteplasser til OL. Espen 
Berg-Knutsen, Vebjørn Berg 
og Harald Stenvaag (alle rifle), 
Harald Jensen og Erik Watndal 
(begge leirdue). Gyda Ellefsplass 
Olsen fikk kongepokalen etter 
591 på 60 ligg i NM. Leif Steinar 
Rolland vant sin pokal etter 
700,4 i NM finalen på 10m. 

VM LAHTI 2002

Etter å ha vært skikkelig nede i 
sumpen for 25 år siden, hadde 
klatringen tilbake til toppen 
satt fart ved årtusenskiftet. 
Etableringen av Olympiatop-
pen ga mer profesjonalitet inn i 
komiteene og resultatene uteble 
ikke. I 2002, under VM i Lahti, 
var Norge med sine fire gull, 

ett sølv og fire bronse oppe på 
8.plass i nasjonskampen.
For hør bare: 

 – Harald Jensen ble verdens-
mester i skeetøvelsen etter 147 
duer og seier etter omskyting, 
(kvoteplass). 

 – Espen Berg-Knutsen, Vebjørn 
Berg (debutant) og Harald 
Stenvaag vant laggull på 60 ligg

 – Espen Berg-Knutsen ble num-
mer 3 individuelt, Vebjørn Berg 
nummer 8, (2 kvoteplasser) 

 – Harald Stenvaag nummer 6 på 
3x40 på 50 meter i sin tøffeste 
helmatch, (kvoteplass) 

 – Laggull 60 ligg på 300 meter 
(Vebjørn, Per Gunnar Bund og 
Arild Røyseth

 – Bronse på Arild Røyseth på 
300 meter standardgevær 

Vi kunne fortsatt med EM og 
WC, men stopper der. Oppturen 
i norsk skyting var i gang, og vi 
kommer tilbake til utviklingen 
utover på 2000-tallet i neste 
nummer.

Erik Watndal, EM Serbia 2005.
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Det som styrer det, er trykket i 
patronhylsen i.e. kammertrykket 
ved avfyring. Når en ser i 
ladetabeller, så er trykket angitt 
med kryptiske trebokstavs grupper. 
Jeg har valgt ut to eksempler fra 
Lyman Cast Bullet Handbook 4th 
Edition. Patronene 454 Casull og 
460 S&W Magnum er begge ladet 
med Lyman #452490 255 grain 
(Linotype) projektil og startladning.

454 Casull med N110 krutt; 
26.3 gn – 1531 fps – 42700 C.U.P. 

460 S&W Magnum med N110 
krutt; 27.0 gn – 1442 fps – 19300 
P.S.I.

En ser at det ikke er noen sammen-
heng mellom de to trykkmåleenhe-
tene. 

Kommer tilbake til de to måleen-
hetene og hvordan trykket måles 
senere i artikkelen når leserne har 
fått mer fysikkunnskaper om trykk.
Trykk er en kraft som virker på en 
flate. Kraften er retningsbestemt, er 
en vektor og lengden på vektoren er 
måltallet for kraften. Etter Newtons 
andre lov er kraften F bestemt av at 
F = ma. Massen m finner ved bruk 
av skålvekt; den samme på jorden 
og månen. Akselerasjon a er en vek-
tor og er forandring av hastighet v 
per tidsenhet t. Således er a = dv/
dt når dt går mot 0. Måleenhet for 
kraft er N oppkalt etter fysikeren 

Når en skal lade patroner trenger en ladedata. Produsenter av krutt, 
ammunisjon og ladeutstyr utgir hefter og ladebøker, hvor en kan finne 
anbefalt startkruttladning og maksimal kruttladning. 

// AV WILLY KLETTE //

Newton og en gammel enhet er kp; 
k er prefiksen 1000 og p for pond 
er kraften ; kilopond . Kreften 1 N 
er den kraft som skal til for å ak-
selerer et legeme på 1 kilogram en 
meter per sekund i annen potens. 
Kraften 1 kp er den kraften som 
skal til for å akselere et legeme på 
1 kilogram 1 g lik tyngdens aksel-
erasjon. Siden g varierer med av-
standen til jordens sentrum har en 
valgt middelverdien 9.80665 me-
ter per sekund i annen potens. På 
gymnaset brukte vi måltallet 9.81, 
men rundet det ofte til 10 siden vi 
den gang bare hadde logaritmeta-
bell og Faber- Castell regnestav. 1 
kilopond er da  9.81 newton. Merk 
at måleenheten for newton er N. På 
samme måte måles trykk p i pascal, 
men den fysiske måleenheten er Pa. 
Måleenheter oppkalt etter fysikere 
skrives med stor bokstav, men in-
gen fysiker finnes med navn meter, 
altså er måleenheten m.

Definisjon på trykket 1 pascal 
Pa =  1 N per kvadrat meter.
Trykket 1 bar = 100 000 Pa.

I instruksjonsboken til min 99 
Cadillac Deville 1999 model står 
det at lufttrykket i dekkene er 210 
kPa, altså 210*1000 Pa. Flytter en 
desimaltegnet 5 plasser mot venstre 
blir lufttrykket 2.1 bar. Noen tror 
at 1 kilopond pr kvadratcentimeter 
er det samme som 1 bar. Men det 
er ikke riktig jevnført 1kp = 9.81 

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER 
KULEPRODUSENT  

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

HAN AV SIN KUNNSKAP OG 
ERFARINGER. 

N. En astronaut på månen ikledd 
romdrakt har massen 180 kilogram, 
men støvlene presser ned i sanden 
med kraften 30 kilopond siden 
tyngdekraften på månen er bare 1/6 
av tyngdekraften på jorden.

De fleste skyttere har en generell 
idé om hva som skjer når en pa-
tron avfyres i kammeret i et våpen. 
Kruttladningen blir antent av tenn-
hetteflammen. Når kruttet brenner 
dannes en enorm mengde med gass 
som skaper en kraft i alle retninger. 
Denne kraften som betegnes som 
kammertrykket presser mot hylse-
hodet og driver patronen tilbake 
mot sluttstykkehodet. Den press-
er hylseveggen tett ut mot siden 
av kammeret. Trykket bygges opp 
til projektilet presses ut av løpet. I 
industrien ble i mange år trykket i 
et våpenkammer uttrykt i termen 
tusen av pund per kvadrattomme 
forkortet P.S.I. Med ny trykkte-
knologi ble uttrykket fortsatt brukt 
i industrien, men det var mer rel-
ativt enn eksakt. Publikum trodde 
det var nøyaktig måling i pund per 
kvadrattomme, noe det ikke var. 
For å eliminere forvirringen kom en 
ny måte å uttrykke kammertrykket 
på, tilpasset industrien. Nye termer 
ble L.U.P. for Lead unit of pressure 
og C.U.P. Copper units of pressure. 
Virkemåten for å måle trykket var 
å bruke løp hvor det var et hull på 
toppen i kammeret. I hullet var det 
et stempel. Stempelet var i kontakt 
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med en blysylinder for testing av 
haglpatroner og en kobber sylin-
der for testing a rifle og pistolpa-
troner. Lengden på sylindrene ble 
målt nøyaktig. I andre enden av 
sylinderen var det en ambolt. Ved 
avfyring ble sylinderen presset 
sammen mellom stempel og am-
bolt. Ved å måle forkortingen av 
sylinderen med mikrometer kunne 
en ved hjelp av formler bestemme 
kammertrykket.

Betingelser som kan øke trykket. 
Ved ellers like betingelser vil hur-
tigbrennende krutt øke trykket 
raskere enn saktebrennende krutt. 
Reduserte ladninger kan også gi 
problemer. Det kan oppstå det-
onasjoner.  Ved like betingelser kan 
et hardere projektil gi trykkøkning. 
På samme måte kan et overdimens-
jonert projektil eller overgang til 
mantel øke trykket. Ved manglende 
krimping kan et projektil gli lenger 
ned i hylsen ved kontakt med lad-
erampen. Totallengden av  patro-
nen skal være ifølge ladedataene . 
En for lang patron kan føre til at 
tuppen presses mot bommene, en 

for kort patron gir mindre luftrom 
over kruttet, trykket i kammeret 
kan øke.

Lufttrykk har en lang historie 
på å være definert som tyngden 
av en kvikksølv (Hg ) søyle. Var 
lengden 76 cm (760 mm) ble 
lufttrykket kalt normaltrykket, 
og balanserte tyngden av luften 
over oss. Måleinstrumentet som 
ble brukt var et u-formet glassrør, 
som var smeltet igjen i ene enden.  
Det ble fylt kvikksølv (Hg) i røret. 
Røret ble vendt opp og Hg nivået 
sank i den tette rørdelen til det 
ble vakuum. Tilsvarende så steg 
Hg søylen i det åpne rørdelen. 
Ved å måle høydedifferensen fant 
en lufttrykket. Legene bruker den 
dag i dag samme instrumentet til 
å måle blodtrykket og angir det 
i mmHg. En atmosfæres trykk 
er  760 mmHg. Kvikksølv har en 
massetetthet (densitet) på  d = 
13600 kilogram per kubikkmeter. 
Tyngdens akselerasjon er g = 9.81  
meter per sekund i annen potens. 
Lengden av kvikksølvstrengen 
er  h = 0.760 m. Måltallet for 

Normaltrykket i kilopascal kPa p 
blir da i SI-enheter; p = d*g*h = 
101. Normalt atmosfæretrykk med 
symbol atm er da 1 atm = 101 kPa. 
Enheten teknisk atmosfære  med 
symbol at er definert som kilopond 
per kvadratcentimeter; 
1  at = kp/cm*cm.

Her er kp = 9.80665 N. 

Tidligere oppga meteorologene 
luftrykket i millibar. En  bar = 
100 000 Pa.  En millibar er da 
100 000 Pa / 1000 = 100 Pa = 1 
hPa. Så nå oppgir meteorologene 
lufttrykket i hektopascal.  

En morsom historie fra 7. klas-
sen i folkeskolen. Jeg skulle bære 
kvikksølvbarometeret for naturfag-
slærerinnen opp en trapp. Men jeg 
var uheldig og tømte ut noe kvik-
ksølv. Det ble til kvikksølv kuler 
som spratt nedover trappen. Det 
var i 1958.


