
Årsmelding 2021 Rifleseksjonen 

2021 ble etter korona utsettelsen et OL år. Et rart OL år sågar. 

 

Bilde Jens O Østli Stange ss, 15 år, for et gjennombrudd. 

Sportslig 

På tross av Corona restriksjoner gjennom det meste av året som da påvirket normal lagsdrift, 

har de beste skytterne prioritert egen trening og fått vist seg frem de få gangene det var 

mulig i 2021. Katrine Lund som var vår sterkeste OL kandidat flyttet helt plutselig nærmere 

Alfhallen hvor landslaget har sin base. Hun meldte overgang til hjemklubben. Vegard 

Nordhagen som var den andre på landslaget, var fortsatt ikke i stand til å levere 100% etter 

sin langvarige skade. Ove Foss og Therese Løvhaug var begge OL kandidater helt til det siste. 

Uttaket. På forunderlig vis klarte NSF å sende en kvoteplass tilbake til PL arrangøren, i håp 

om å kunne gå all inn for de to uttatte. Ingen av våre ble imidlertid vurdert sterke nok til 

uttak, og de uttatte følte ubehag over situasjonen og klarte ikke å prestere sitt ytterste.  

Det ble rabalder når NSF gikk inn for å sette ut alle de etablerte Para landslagsskytterne vi 

har brukt 15 år på å bygge opp til int skyttere. De ble utelatt fra landslaget på høsten etter 

PL. Tiltaket kom svært overraskende og helt uten både forvarsel og evaluering av de fire 

årene en hadde satset på PL. til noe av de involverte.  

Selv om vi ikke har vært invitert til noen offisiell åpning enda, er riflekomiteen svært glad for 

og nysgjerrige på den nye flotte 25/15/10m banen i Søndre Elverum.  

Konkurransessongen 

Nær sagt alt av int stevner ble avlyst, eller NSF valgte å ikke sende deltagere. Men en fant 

etter hvert plass til å avvikle alle NM i løpet av sesongen. Og her har vi noen godbiter å dele. 

Fordi VM veka i Østfold ble en gedigen suksess med stor TV dekning, men med en farlig liten 

deltagelse.  



Elverum rifleklubb tok på seg NM på 300m. Samtidig avholdt de landsstevnet for rekrutter 

på 50m, i samarbeid med Aasa msl, og på høsten var de også teknisk arrangør for 

landsstevnet for rekrutter på 10m som var 8 mnd utsatt og som ble avviklet på hjemmebane 

rundt omkring i landet.  

Fra NM veka i Fredrikstad (50m rifle)  

Jens Olrud Østli fra Stange ss, er 15 år, han debuterte i sommer i kl JM og kapret 3. plass i 

NM på 50m i helmatch. Han fortsatte sin gode skyting og tok 2. plass i 60 skudd ligg. Mari 

Løvseth også hun fra Stange vant 60 sk ligg i sen kvinner. Ove Foss også han fra Stange ss ble 

Norsk mester i SH 1 i 60 skudd ligg på 50m, det samme ble Therese Løvhaug fra Elverumk rk i 

den andre SH klassen. Vi bare nevner at Jens O Østli ikke er alene som 14 15 åring i toppen. I 

U16 klassen har Synnøve Berg, datter til Vebjørn Berg fra Romedal, vunnet NM gull på 3x20 

på 50m med hele 568 poeng  

Veteranmesterskap i Trøndelag (50 og 300m) 

300m: Frank Nordhagen (V55) og Tore Hartz begge fra Elverum rk, kapret sølv på 40 ligg 

300m. Sammen med Jan Eivind Skjæret vant de lagskytingen i denne øvelsen.   

50m: Hilde Stensrud Lundby, Aasa msl, hentet hjem gull medalje i 60 sk ligg V45. Frank 

Nordhagen Elverum rk gjorde det samme i V55 foran Harald Dahlen fra Aasa msl. Aasa msl 

tok sølv på lag i denne øvelsen.  

NM 300m ble arrangert under Elverum Open på Terningmoen.  

Ole Magnus Bakken fra Stange ss, hentet et nytt NM i øvelsen 3x20 std gev på 300m som i år 

var i åpen klasse. Ruben A Myrset Elverum rk hentet sølv på 3x20 på 300m i JM, hele 26 

skyttere stilte til start. Oda Andreassen Berg fra samme klubb hentet atter en NM-

sølvmedalje i 60 skudd ligg. Ola Strand Nilsen og Jens Olsrud Østli, ble hhv nr 2 og 3 i 40 sk 

ligg i U16.  

NM 10/15 ØRLANDET 

Frank Nordhagen Elverum rk hentet  GULL i V55 på 15m 45 sk Fri, samt sølv på 10m. Harald 

Dahlen Aasa msl ble hhv nr 2 og 3 i samme øvelser og klasse. Hilde Stensrud Lundby hentet 

sølv på 10m i V45.  

Jens O Østli Stange nr 3 i JM 15m 45 sk Fri (448) Han ble også nr 3 i Jun m på 10m. På 10m 

var Vegard Sveen Nordhagen Elverum rk, nærmest medalje i det han besatte 4. plassen i 

senior menn. Sofie Marie Oereo Fallås fra Aasa msl slo igjennom i jun kvinner og kom til 

finalen hvor hun endte som nr 5.  

Landsstevnet for rekrutter 50m / 10m 

Stange ss, Aasa msl og Elverum rk hadde godt med deltagelse under landsstevnet på 10m. På 

50 m var det færre denne gang midt under sommerferien.  

Jens Østli og Ola Strand Nilsen nr 1 og 2 i U 16 40 skudd ligg. Jens ble nr 3 i U16 på 10m.  



Årets nykommer 

 

Sofie Marie Oero Fallås Aasa msl 

 

Nye landslagsskyttere.  

Ved utgangen av nov kom uttaket til skytterlandslaget og her er både 15 åringen Jens O Østli 

med i jun M, samt Sofie Marie i Jun K tatt med. Vi ser frem mot EM på Hamar (Vikingskipet) 

som kommer i mars.  

Vi gratulerer 


