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Høsten er godt i gang, og vi kan se tilbake på mye spennende 
aktivitet både nasjonalt og internasjonalt!

Men sesongen er langt i fra over, og samtidig som dette bladet publiseres 
er norske toppskyttere på rifle og pistol godt i gang med omfattende 
konkurranser under VM i Kairo. For siste nytt fra mesterskapet kan du 
følge oss på Facebook eller ta en tur innom våre nettsider skyting.no.

Det har imidlertid skjedd mye annet i Skytter-Norge de siste månedene, 
og i denne høstutgaven av Skytternytt kan du blant annet lese om disse 
sakene:

 - Felt-NM som etter to år med pandemi endelig ble arrangert igjen! Det 
ble et vellykket norgesmesterskap i flotte omgivelser i Oppdal. Les mer 
på side 10.

 - Det flotte sportsskyttermuseet Schweizer Schützenmuseum som ligger 
midt i den sveitsiske hovedstaden Bern. Er man i nærheten kan et besøk 
absolutt anbefales! Les mer på side 18.

 - EM 25m/50m i Polen, der Jenny Stene sanket flest medaljer av alle 
utøvere i EM i Wroclaw, og Norge hentet hjem flest medaljer av alle nas-
joner. Les mer på side 22.

 - Ida Vetti (20) som lot seg inspirere til å satse på å bli internasjonal 
dommer under EM i luftvåpen i Hamar og nå er på god vei til å realisere 
drømmen. Les mer på side 34.

 - For fjerde året på rad ble det seier til Norge under den nordiske 
landskampen i Nordisk Trap, som i år ble avholdt i regi av Songdalen 
Leirdueklubb. Les mer på side 36.

 - Vårt arbeid med å finne løsninger på blyutfordringene i skyttersporten 
samt svare på EUs kjemikaliebyrå (ECHA) innen de høringsfrister som er 
satt. Les mer på side 16.

Vi ønsker riktig god lesning!

www.skyting.no
https://www.facebook.com/skyting.no
https://www.skyting.no/
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HØST
– OG MYE SOM SKJER

PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Høsten har kommet! De første høststormene 
har nådd Trøndelag og enkelte dager er det 
best å være inne. Samtidig er høsten starten på 
innendørssesongen. Nå er det viktig å kontakte 
de som ukentlig var på trening før pandemien 
og få de med igjen. Ta den telefonen, inviter og 
ønsk de velkommen tilbake til skyttermiljøet. 
Bruk tiden godt på banen. Ta vare på alle. Vi har 
plass til alle, om de ønsker å bli god og vil satse 
eller om de velger å ha skyting som en sosial 
arena sammen med andre.
 Siden siste skytternytt har vi svart ECHA 
(EUs kjemikaliebyrå) som foreslår begrensninger 
i bruk av forskjellige kjemikalier og grunnstoffer. 
Norges Skytterforbund har det siste to årene job-
bet aktivt for å finne løsninger på bl utfordringene i 
skyttersporten samt svare ECHA innen de hørings-
frister som de har satt. ECHA har sine kontorer i 
Helsingfors, Finland og med denne lokaliseringen 
har det vært naturlig for NSF å samarbeide med vår 
søsterorganisasjon i Finland. Dette arbeidet har vi 
i hovedsak gjort sammen med de nordiske landene 
innenfor sportskyting. Dette samarbeidet er vel eta-
blert gjennom Nordic Shooting Region (NSR). NSR er 
en interesseorganisasjon der det samarbeides rundt 
felles interesser og utfordringer innen sportsskyting 
og består av: Norge, Sverige, Danmark, Estland, Fin-
land, Storbritannia og Island.
 I tillegg har vi også et uformelt samarbeid 
og informasjonsutveksling med Norges Skiskytter-
forbund (NSSF), Det frivillige Skyttervesen (DFS) og 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Skytingen 
har vi felles selv om vi alle er litt forskjellige.
 I månedsskiftet september/oktober arrang-
erte vi en «Klubbhelg» på Gardermoen. Målet var å 
gi og få informasjon om de saker som er vesentlig for 
våre klubber. Her møtte rundt 50 engasjerte skyt-
tere og deltok aktivt i gode og fruktbare diskusjoner. 
Helgen var meget vellykket og vil bli gjentatt neste år 
og da skal vi få med flere klubber. Takk til adminis-
trasjonen med Helene Rønningen i spissen for et godt 
arrangement.
 NSF har god dialog med de andre skytter-
organisasjonene i Norge. For meg er det viktig å 

videreutvikle dette samarbeidet. Fellesnevneren for 
oss og de andre organisasjonene er at vi alle driver 
med skyting. Da er det viktig at vi samler oss og står 
sammen om de utfordringene vi har. 
 Skytterlandslaget har hatt en fin høst. Under 
EM i Polen ble 14 medaljer og en kvoteplass til OL 
2024 med heim. Våre leirdueskyttere har vært på VM 
Kroatia. Selv med god skyting nådde de ikke finale-
grensen denne gang.
 I skrivende stund har 21 rifle og pistolskyttere 
ankommet Kairo i Egypt og er klare til dyst. Vi har lov 
til å ha forventninger men samtidig så vet vi at mar-
ginene er små. Vårt landslag er godt forberedt og vi 
ser frem til gode konkurranser. Senere i høst skal vår 
parautøvere også til VM i Al Ain i De forente arabiske 
emirater. Det blir mye spennende å følge med på frem 
til jul!
 ISSF (International Shooting Sport Fed-
eration) som er vår moderorganisasjon internas-
jonalt har russisk ledelse. Dette er en utfordring 
med Russlands angrep på Ukraina som bakgrunn. 
I månedsskiftet november/desember har ISSF en 
«General Assembly» eller generalforsamling som vi 
kaller det i Norge. Her er ledelsen på valg og vi jobber 
aktivt sammen med våre nordiske venner for å få til 
et skifte. I argumentasjonen for et skifte så er ikke 
konflikten i Ukraina nok. ISSF samler land fra hele 
verden. I Afrika, Sør-Amerika og Asia så betyr ikke 
konflikten i Europa like mye. Derfor er det å konsen-
trere seg om styresettet og den russiske ledelsens syn 
på «demokrati» det som er viktig. Siste års regelen-
dringer i forbindelse med kvalifisering og finaler i 
internasjonale konkurranser er eksempel på dette. 
De nedsatte komiteene i ISSF blir ikke hørt men blir 
overkjørt av dårlige forslag fra den russiske ledelsen. 
Det er dette vi må argumentere med. Dette sammen 
med krigen i Ukraina håper jeg kan gi oss ny ledelse i 
ISSF i år.
 Skyttere, bruk høsten godt, bruk klubben og 
skytebanene på det nivået du ønsker å være.

Bjørn Harald Vik

President
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BREDDEIDRETTSKOMITEEN

Høsten er nå godt i gang - i hvert fall ser det slik 
ut på været!

I forrige Skytternytt skrev jeg at vi så frem til en rekke 
norgesmesterskap, alt fra NM-veka med NM i Com-
pak og Compak Sporting samt PPC 1500 og vår egen 
variant NM-uken - alle banegrener som skulle gjen-
nomføres i løpet av en uke på Løvenskiold, NM felt på 
Oppdal, Nordisk Trap som Åmodt JFF arrangerte. 

På alle disse arenaene ble det levert gode prestas-
joner, enten det nå var en ny skytter som skjøt sitt 
første NM, eller det var mer garvede skyttere som tok 
sin “ørtende” NM-tittel, for ikke å glemme den jevne 
skytter som kanskje først og fremst konkurrerte med 
seg selv.

Sist men ikke minst -  en stor takk til arrangørene 
- uten dere hadde det ikke blitt noe NM, rekorder, 
personlig besteresultat  eller noen som helst aktivitet!

Vi i breddeidrettskomiteen har vært til stede på alle 
arrangementene naturligvis for å snakke med skyt-
tere og arrangører og få et inntrykk av hva skyt-
ter-Norge ønsker for veien videre og samtidig hvilke 
utfordringer en ser.

Bildet er noe variabelt, men en fellesnevner er antall 
hoder til å arrangere - “dugnadsånden” - er ikke helt 
til stede lenger. Samtidig er det også, fra alle, et ønske 
om bredere mediedekning.

Vårt inntrykk er at de mindre (lokale) avisene ofte er 

flinke til å ta inn stoff, mens de store ikke er det. Her 
kan og bør vi bli bedre som arrangører å legge til rette 
for at informasjon tilflyter journalister og andre med 
skrivekløe. 

Med fare for å fornærme andre, ønsker jeg å trekke 
fram en meget ivrig kar i våre egne rekker: Obelix 
Barbala.

Han har noen spennende og interessante tanker og 
ideer til prosjekter som kan fremme sporten vår på 
en positiv måte. Bare så det er nevnt, det finnes også 
andre rundt om i landet som gjøre en flott jobb for å 
få fram saker om skyting i media, da naturligvis med 
en positiv vinkling.

Sikkerhetsopplæringen var et naturlig tema på klub-
bhelgen den siste helgen i september. og det var gøy å 
kunne  treffes der og det ble mange gode diskusjoner.

Ha ellers en flott høst på en (eller flere) skytebane(r)!

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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Tre fjerdedeler av året har gått og vi legger 
bak oss nok en periode fylt med mye aktivitet. 
I tillegg til EM og VM som høydepunkter har 
det vært en rekke andre konkurranser, og nok 
en gang leverer utøverne våre svært gode 
resultater.
 
Tredje kvartal startet med at vinnerne av 
Kongepokalen 2022 ble kåret da NM bane på 
Løvenskiold var siste øvelse der det var mulig å kapre 
den ærefulle pokalen. Kongepokalen deles ut til beste 
kvinnelige og mannlige utøver i vekselsvis pistol, rifle, 
leirdue og viltmål.

I år var det pistolutøverne som kjempet om pokalen. 
Mariell Olsen Vestnes ble tildelt pokalen for hennes 
NM-gull i 25 m sportspistol. På herresiden var det 
Ole Harald Aas som vant for hans NM-gull i 10 m 
luftpistol som ble arrangert i Alfhallen i februar i år. 
Toppidrettskomiteen gratulerer de to utøverne!

I juli ble uttaket til EM og VM leirdue, VM viltmål, 
EM og VM pistol/rifle, Nordisk Mesterskap og 
finalen i European Youth League offentliggjort etter 
godkjennelse i TIK 6. juli. Hele 50 utøvere ble tatt ut 
til disse konkurransene.

Vi er så heldig å ha mange dyktige skyttere som 
legger ned et enormt arbeid i sin satsning på 
Skytterlandslaget, men det gjør også uttakene svært 
krevende.

Det er sportsplanen og tilhørende budsjetter som 
danner rammeverket for uttakene. Ekstra krevende i 
år er store økte kostnader i forbindelse med reise og 
opphold. Dette medfører at prioriteringene blir enda 
mer tydelige enn tidligere. 

August og september var to travle måneder med 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

viltmål-VM, Nordisk Mesterskap, EM Leirdue, EM 
25m og 50m pistol og rifle, Europacupfinale 300m og 
VM leirdue.

Det er lagt ned en utrolig god innsats av samtlige 
utøvere. Skulle alles prestasjoner vært nevnt hadde 
dette blitt et langt innlegg, og det er fare for at noen 
hadde blitt glemt. Jeg velger heller å rose alle for en 
svært god innsats med flagget på brystet.

I skrivende stund er VM i gang for rifle og 
pistol i Egypt, og det er spennende å følge disse 
konkurransene hjemmefra. Vi ønsker alle utøvere 
lykke til i Kairo!

Til slutt vil jeg benytte sjansen å nevne Summit 2024 
som er et samarbeidsprosjekt mellom ti ulike idretter. 
Dette er en felles markedssatsning for å hjelpe 
utøvere i sommeridretter økonomisk.

Prosjektet gir folk og virksomheter muligheten 
til å heie frem utøvere ved å gi en donasjon. For 
våre utøvere kan dette være et nyttig bidrag til den 
økonomiske hverdagen som toppidrettsutøver. 

• Trykk her for mer informasjon om Summit 2024.

På gjensyn!

Siri Mortensen

Leder Toppidrettskomiteen 

https://www.teamnor.no/summit-2024/
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https://www.landro.no/
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TEKNISK KOMITÉ

Vinteren nærmer seg og med den skulle vi igjen 
ha gjennomført oppdatering av alle våre dom-
mere. Dessverre så er det noen av våre øverste 
ledere som ikke vil at vi skal oppfylle de krav 
som vi har nedfelt i Fellesreglementet.

I de siste 10 årene har vi hatt et system i ISSF hvor 
oppdatering av regelverk ble gjort etter at OL var 
ferdig. Regelboken var så gyldig fram til neste OL 
og ingen forandringer ble foretatt i denne perioden. 
Livet og virket som dommer samt vi som Skytterfor-
bund hadde da forutsigbarhet, og de nasjonale regler 
ble laget på dette grunnlaget.

Den store forandringen skjedde i 2018 hvor vi fikk en 
ny president i ISSF. Det nye regimet var ikke lenger 
like opptatt av slike bagateller som å ha et forutsig-
bart regelverk, som vi hadde tidligere.

Fokus er på TV-sendinger og finaler. Dere har sikkert 
registrert at vi på det nåværende tidspunkt enda ikke 
har fått på plass gjennomførbare finaler i alle OL-
øvelsene. 

Normalt blir finalene oversatt til norsk, men denne 
perioden har finalene blitt forandret så ofte at vi ikke 
rekker å få de oversatt før nye er produsert. Dette er 
sikkert fint for TV-produksjon, men dessverre ikke 
særlig brukervennlig.

Vi har nå 18 måneder fram til OL i Paris og da burde 
skytterne faktisk ha fastsatte finaleregler å forholde 
seg til. Hva som skjer er det ikke lett å bli klok på. Jeg 
vet at det jobbes med et nytt regelverk (kapittel 6-7-8-
9), men om dette blir offentlig gjort eller ikke, det er 
ikke lett å forutsi. Dessverre.

Det er generalforsamling i ISSF i november i år. 
Denne skal foregå i Egypt og veldig mange nasjoner 

vil nok være i Sharm El Sheikh for å avgi sine stem-
mer.

De som er på valg, finner dere på ISSF sine hjemme-
sider. For presidentvalget er det de samme som sist. 
Det vil være av stor betydning for framtiden hvem som 
blir den neste presidenten. Vi får håpe det blir en som 
kan få ISSF tilbake på et forutsigbart spor, til beste for 
alle skyttere og andre som legger ned et stort arbeid 
for sporten.

Skyting er en sport som drives over store deler av 
verden og det er selvfølgelig forskjellige interesser i de 
forskjellige deler av verden.

Kvoteplasser er et tema som alltid er diskutert. Det 
samme er stemmegivning på generalforsamlingen. Her 
har alle nasjoner to stemmer hver.

Tyskland med sin million registrerte skyttere, har to 
stemmer. Det samme har nasjoner som kun har et 
fåtall (hvis noen) skyttere. Store kulturforskjeller fra 
nasjon til nasjon kan få stor betydning for framtiden.

Spennende blir det uansett. Ved forrige valg var det 
fire stemmer overvekt til sittende president. Vi får 
vente til 30. november, så får vi utfallet av årets valg. 

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité
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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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ENDELIG 
FELT-NM IGJEN

Etter to lange år med pandemi og uten noe norgesmesterskap i feltpistol kunne skytterne endelig 
samles igjen i Oppdal!

1-6. august arrangerte Støren 
Sportsskyttere, Oppdal Pistol og 
Sunndal Pistolklubb NM sammen 
på Oppdal Skytebane. Dette er en 
erfaren gjeng som har arrangert 
mesterskap sammen hele fem 
ganger tidligere: 2011: NM 25 og 
50m, 2012: Felt (alle øvelser), 
2013: Spesialfelt, 2015: Spesialfelt 
og 2018: Felt (alle øvelser).

Og nå igjen i 2022 med alle 
øvelser innen feltpistol. I år var 
det rundt 500 deltakere og 2200 

starter, som betyr at skytterne i 
snitt deltok i 4,4 øvelser i løpet av 
uken.

En av ildsjelene bak 
arrangementet er Arild Inge 
Wollan fra Støren Sportsskyttere. 
Når vi snakket sammen torsdag 
4. august syntes han foreløpig 
arrangementet gikk over all 
forventning. Været har holdt seg 
relativt bra. Det var en kveld med 
kraftig vind der de måtte enda 
tidligere opp en vanlig for å sette 

opp noen av skivestativene igjen, 
og en morgen der gradestokken 
viste minus 2 og folk måtte skrape 
is av bilene.

– Det er første gang vi arrangerer 
et NM der vi bruker det digitale 
systemet inrX i stedet for 
papirlapper, og det letter arbeidet 
betydelig. Jeg vil si systemet 
fungerer 98 % og så er det noe 
smårusk. Men til neste NM tenker 
jeg alt fungerer som det skal. Før 
med papirlappene, selv om alt var 

Foto: Obelix Barbala /
Garagecollection.no
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pakket inn vanntett, så ble det 
bløtt når det regnet og det hang 
lapper til tørk over hele kontoret. 
I tillegg tok det tid å taste inn alle 
resultatene, forteller Arild Inge.

Han skrøt også av alle de 50-60 
funksjonærene som til enhver til 
er i sving rundt om på banen og 
på standplassene. Han beskriver 
dem som en gjeng med god 
kompetanse og mye erfaring 
fra tidligere konkurranser. De 
tar imot hvert eneste lag som 
kommer inn med et smil og 
ønsker velkommen. Flyten under 
konkurransene har vært veldig bra 
og lagene har kunnet bevege seg 
fra standplass til standplass med 
lite eller ingen ventetid.

Til tross for alt arbeidet fikk Arild 
Inge rukket å delta selv også. 
Mest spent var han på Magnum 
II der han var tittelforsvarer, der 

ble det en 40. plass i år med 79 
poeng etter en tøff periode med 
koronasykdom og lite trening. På 
Magnum I ble det en 11. plass med 
86 poeng. Det er heller ikke så 
lett å prestere når en i snitt sover 
4 timer per natt gjennom en lang 
uke.

– Det er fullt fokus på gjestene 
som er her og skyter nå, så kan vi 
kose oss på andre stevner senere.

Arild Inge er også fornøyd med 
at det var svært få negative 
kommentarer på løypa. Han 
mener en NM-løype skal være 
litt utfordrende og at det ikke 
skal være én standplass som er 
avgjørende. Vanskelighetsgraden 
skal være jevnt fordelt.
President Bjørn Harald Vik var 
til stede under NM og rådet 
fremtidige arrangører til å 
samarbeide på samme måte som 

arrangørklubbene på Oppdal har 
gjort.

Det samme gjøre Arild Inge.

– Jeg tror klubbene må begynne å 
jobbe mer sammen om alle typer 
arrangement, og at man jobber for 
å ruste opp et lokalt anlegg som 
flere klubber kan benytte seg av. 
Det er for mange små klubber som 
står alene om arrangement og vi 
står i fare for å slite ut ildsjelene.

FANTASTISK SKYTEANLEGG PÅ 
OPPDAL

Størrelsen på anlegget som 
arrangerte årets felt-NM ville 
neppe være mulig uten samarbeid 
på tvers av organisasjonene. Og 
arrangementer som landsskytter-
stevnet, felt-NM og sikkert mange 
andre spennende arrangement er 
muliggjort gjennom dette.

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

Alt av ammunisjon, ladekompnenter og rekvisita
skytterprodukter.no

Skytestøtte av skumgummi 
Til bruk for sittende og liggende skyttere. 
Leveres med to ekstra plater for  
høydejustering i tillegg til selve støtten.

https://www.skytterprodukter.no/
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Arvid Øiamo fra Oppdal Pistolk-
lubb forteller at hele området 
ble bygget da Oppdal Skytterlag 
fikk tildelt Landsskytterstevnet i 
1993. I etterkant har det også blitt 
bygget et skiskytteranlegg i tilkny-
tning til det eksisterende anlegget.

Her har pistolklubben hele 15 ele-
ktroniske skiver og 15 pappskiver 
på 25m. De har også bygget en 
luftpistolbane med 8 elektroniske 
skiver. Øiamo forteller om et godt 
samarbeid mellom klubbene som 
benytter seg av anlegget, her kan 
de låne og låne bort hus og baner 
ettersom det trengs. Det største 
huset på banen er de 3 klubber 
som eier en like stor andel av.

Øiamos største bekymring fre-
mover med tanke på anlegg og 
feltskyting er det eventuelle bly-
forbudet fra EU som kan tre i kraft 
om noen år.

– Bly og blyoppsamling er en sak 
som NSF jobber mye med og følg-
er opp tett. Vi må jobbe for å finne 
gode løsninger som også fungerer 
for feltpistol» sier anleggskonsu-
lent i NSF Tarjei Ravn og fortset-
ter:

– I fremtiden håper jeg vi får se 
stadig mer av slikt samarbeid 
som de har her på Oppdal. Hvis 

vi bygger sammen, både inne og 
ute, med DFS, NJFF, DSSN og 
NSF, vil vi kunne utvikle stadig 
bedre anlegg, til beste for landets 
skyttere. Mange av klubbene og 
lagene rundt i landet går og ruger 
på en anleggsplan, og jeg håper at 
de alle ser på muligheten for et sa-
marbeid med andre klubber og lag 
i distriktet, slik at vi kan få flere 
arenaer av den type som er repre-
sentert ved Oppdal Skytebaner.

DELTAR FOR FØRSTE GANG

Camilla Vollan fra Narvik Pistolk-
lubb deltok på sitt første NM i felt 
og tok sikkerhetskurs så seint som 
i april i år. Hun stråler når hun 
forteller om engasjementet hun 
har fått for skytesporten.

– Jeg ble dratt med av min kjære 
som har skutt en del tidligere, 
blant annet i DFS. Først på ler-
dueskyting som førte til at jeg tok 
jegerprøven og var med på elgjakt 
for første gang i fjor og så pistol. 
Faren min drev også med pistol-
skyting tidligere, så da mannen 
min sa at klubben skulle arrangere 
sikkerhetskurs meldte vi oss p, 
forteller Camilla og beskriver pis-
tolklubben som et fantastisk miljø 
å komme inn i. De har til og med 
satt deltakerrekord for klubben 
under felt-NM med syv deltakere.

Camilla har deltatt i Magnum I 
og militær under NM. Nå er de 
ferdig med fire uker ferie og må 
ta den lange kjøreturen hjem til 
Narvik. Forberedelsene til NM har 
ikke vært all verden, men hun har 
storkost seg allikevel.

– Helt fantastisk opplegg!

GOD STEMNING I SKYTTER-
CAMPEN

Tradisjonen tro var det mange av 
deltakerne som bodde på skytter-
campen under mesterskapet og 
mener det er en viktig del av op-
plevelsen. Her møtes de som har 
vært i «alle» år og de som er gan-
ske ferske. Det deles skyttergleder 
og -sorger, oppturer og nedturer. 
Om været blir for dårlig er det 
alltid noen som åpner teltene sine 
slik at man kan sitte sammen.

GENERALSEKRETÆRENS FØRSTE 
FELT-NM

Flere fra NSFs administrasjon var 
til stede gjennom NM og for gen-
eralsekretær Per Iversen var det 
første gang han fikk muligheten til 
å være på felt-NM.

– Som fortsatt ganske ny gener-
alsekretær, og derfor uten tidligere 
tilstedeværelse på NM Feltpistol, 

Flotte omgivelser i feltløypa
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har det vært svært givende og 
motiverende å være til stede noen 
dager på Oppdal. Selve konkur-
ransene fremstår som varierte 
og morsomme; neste gang vil jeg 
absolutt vurdere å stille som delt-
ager, forteller Per.

– Men som administrativ leder 
for Norges 11. største særfor-
bund av 54 –  NSF er faktisk det  
–  er det den store aktiviteten, 
idrettsgleden og det gode sosiale 
fellesskapet for så mange skyttere 
som opptar meg aller mest; mer 
enn resultater og medaljer. Den 
følelsen jeg har hatt ved å gå rundt 
og snuse på stemningen og se 
hvordan folk koser seg og trives i 
miljøet, har vært svært inspireren-
de. Med omtrent 500 deltagere 
som gjennomfører cirka 2200 
starter, viser det store omfanget 
og hvor viktig feltpistol er for 
særforbundet vårt, ikke minst som 
breddeaktivitet. Takk til alle som 
er med, dere er betyr mye for oss.

SVÆRT LAV KVINNE- OG UNG-
DOMSANDEL

Både kvinne- og ungdomsandelen 
i NSF er svært lav, på henholdsvis 
10 % og 12 %. Pistol er forbundets 
desidert største gren og har en 
kvinneandel på 9 %, mens ung-

domsandelen er helt nede på 4%. 
Dette gjenspeiles også på delt-
agelsen under felt-NM. Gener-
alsekretær Per Iversen mener vi 
som forbund, uansett gren, har et 
forbedringspotensial her.

– Det skal ikke stikkes under en 
stol at antall ungdommer og kvin-
ner burde, og skulle vært høyere 
denne flotte uken på Oppdal. Intet 
galt med middelaldrende menn, 
jeg er selv en av dem.. – men 
det er ikke vi som er fremtiden, 
slik er det bare. Dessuten blir 
de aller fleste miljøer bedre og 
morsommere med større grad 
av mangfold, både sportslig og 
sosialt. Jeg heier derfor på gode 
kvinnelige, og unge rollemodeller 
av begge kjønn som kan berike 
miljøet, og håper og tror at klub-
bene ser seg tjent med å få tak 
i stadig flere nybegynnere, som 
ikke nødvendigvis er en kopi av 
eksisterende medlemmer. Vi tåler, 
og støtter en slik målsetting, gjør 
vi ikke?

Idrettskonsulent i NSF, Helene 
Rønningen, sier det er noen klub-
ber som jobber veldig godt med 
rekruttering av ungdom, også til 
feltpistol. Samtidig som mange 
klubber ser ut til å være usikre på 
rekruttering av ungdom når banen 

deres kun er tilrettelagt for kal. 22 
eller større, og ikke luft.

– Vi har heldigvis en del klubber 
som viser at dette er mulig, og vi 
har invitert flere til å snakke på 
Klubbhelgen som NSF arrangerer 
30. september – 2. oktober ved 
Gardermoen. Vi håper virkelig at 
mange klubber og medlemmer 
med felt som sin hovedgren tar 
turen for en helg med erfaringsut-
veksling og litt inspirasjon»

ET VEL GJENNOMFØRT NM

Etter seks dager med skyting 
fra morgen til sen ettermiddag, 
hundrevis av dugnadstimer og 
over hundretusen avfyrte skudd 
var felt-NM over for i år. Og den 
erfarne arrangørtrioen gjennom-
førte nok et vellykket NM.

– Vi har fått møte masse hyggelige 
og blide utøvere, en flink arrangør 
med en dedikert stab som gjør 
en flott innsats, et imponerende 
anlegg og norsk sommervær av 
det mest spennende slaget. Man 
kan da virkelig ikke ønske seg mer 
av en uke i august. Takk for flotte 
dager på Oppdal,  avslutter gener-
alsekretæren.

F.V: Ildsjelene Helge Kristiansen (Sunndal Pistolklubb), Arild Inge Wollan (Støren Sportsskyttere) og Arvid Øiamo (Oppdal Pistolklubb) får 
tildelt hvert sitt arrangørskjold som takk for et flott NM.
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KNUT TRULSRUD RUNDER 82

OG LEGGER ANSCHÜTZEN PÅ HYLLA

– Jeg har egentlig ikke lyst til å legge opp, men når både synet og andre viktige kroppslige forut-
setninger ikke lenger er til å stole på, må det bare bli slik, sier Knut Trulsrud. I snart 65 år har han 
markert seg som skytter, leder og organisator i skyttersporten, nå velger mannen som snart fyller 
82 å legge vekk miniatyrriflen.

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

Følg oss påMobil: 91 63 89 41   –   91342125

H o f f  l e ve ra n d ø r  t i l H o f f  l e ve ra n d ø r  t i l 
ve r d e n s  b e st eve r d e n s  b e st e

Planlegger Vestlands- 
turne på ettervinteren. 

Besøk? Ta kontakt.
Med skytterhilsen 

Optiker Jan Brekke.

 Flere som vil 
ha hjelp?

Ta kontakt!

Norsk
SKYTTERTIDENDE4

https://skytterbriller.no/
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KNUT TRULSRUD RUNDER 82

OG LEGGER ANSCHÜTZEN PÅ HYLLA
– Men dere blir ikke helt kvitt 
meg. Jeg blir kanskje å se på en og 
annen trening, og jeg har tatt på 
meg å arrangere Bærum Masters 
også neste år, forteller Knut. Dette 
er et arrangement han etablerte 
for over ti år siden, og som hver 
sommer samler rifleveteraner fra 
de nordiske landene på Løvenski-
oldbanen. Knut har alltid repre-
sentert Bærums Skytterlag, som 
nå er blitt en gruppe i Bærum 
Pistolklubb.

ALLE KJENNER KNUT

Knut Trulsrud kommer fra en 
kjent skytterfamilie i Bærum, 
og det var hans farfar Martin 
Trulsrud som fikk den unge 
friidrettsgutten, skiskytteren og 
langrennsløperen inn i sporten 
tidlig på 60-tallet. Han ble raskt 
en habil skytter, var på landsla-
get flere sesonger, og har deltatt 
i VM og andre internasjonale 
mesterskap. Premiesamlingen er 

imponerende. Hans personlige 
rekorder i miniatyr er 599 på 60 
skudd liggende og 1168 på hel-
match.  I de internasjonale Mas-
ters-turneringene for veteraner 
har Knut hevdet seg godt, og han 
har tatt medaljer både i Danmark, 
Australia og Canada. 

– Men helt i toppen var jeg 
sjelden, det var som oftest noen 
virkelig toppskyttere der som var 
vanskelig å slå, sier Knut. Etter-
hvert gikk han over i administra-
tivt arbeide, fikk verv tilknyttet 
forbundsstyret i NSF, blant annet 
som formann i Rifleseksjonen. De 
siste 20 årene har Knut Trulsrud 
vært en forgrunnsfigur i Norske 
Rifleveteraner, som han også ledet 
i mange år. Siden 1970-tallet har 
han arrangert turer til Tyskland, 
primært med norske veteranskyt-
tere som deltagere. Han avsluttet 
også skytekarrieren nå i oktober 
med deltagelse i Hamwarder 

Schiessportwoche. Han hevdet seg 
ikke i  toppen iår, men i 1978 vant 
Knut helmatch i dette stevnet, 
foran bl.a. den tyske OL-mes-
teren Bernt Klingner. Under 
årets stevne ble han utnevnt til 
æresmedlem i klubben.

HOLDER FORMEN GODT

Til tross for at diverse sykdommer 
og plager har besøkt Knut de siste 
årene, holder han et høyt fysisk 
aktivitetsnivå. Den tidligere mel-
lomdistanseløperen er sjelden ute 
på landeveien nå, men han er flere 
ganger i uken å se i treningsstudio. 
På tredemøllen kjører han gjerne 
kortere intervaller, men også 
langdrag på rundt 6-7 kilometer. 
Styrketrening hører også med. 
Men den gode, gamle Anschütz-ri-
flen har altså fått fri fra den spreke 
82-åringen som nå bor på landet i 
Tomter, noen få mil fra hjembyg-
da Bærum.

Annonse:

Følg oss påMobil: 91 63 89 41   –   91342125

H o f f  l e ve ra n d ø r  t i l H o f f  l e ve ra n d ø r  t i l 
ve r d e n s  b e st eve r d e n s  b e st e

Planlegger Vestlands- 
turne på ettervinteren. 

Besøk? Ta kontakt.
Med skytterhilsen 

Optiker Jan Brekke.

 Flere som vil 
ha hjelp?

Ta kontakt!

Norsk
SKYTTERTIDENDE4

https://skytterbriller.no/
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NSF JOBBER AKTIVT FOR Å FINNE LØSNINGER

PÅ FREMTIDENS BLYUTFORDRINGER

Norges Skytterforbund (NSF) har de siste to årene jobbet aktivt for å finne løsninger på blyut-
fordringene i skyttersporten samt svare EUs kjemikaliebyrå (ECHA) innen de høringsfrister som de 
har satt.
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NSF JOBBER AKTIVT FOR Å FINNE LØSNINGER

PÅ FREMTIDENS BLYUTFORDRINGER

ECHA har sine kontorer i Hels-
ingfors, Finland og med denne 
lokaliseringen har vært naturlig 
for NSF å samarbeide med vår 
søsterorganisasjon i Finland. 
Dette arbeidet har vi i hovedsak 
gjort sammen med de nordiske 
landene innenfor sportskyting. 
Dette samarbeidet er vel etablert 
gjennom Nordic Shooting Region 
(NSR). NSR er en interesseorgan-
isasjon der det samarbeides rundt 
felles interesser og utfordringer 
innen sportsskyting og består av: 
Norge, Sverige, Danmark, Estland, 
Finland, Storbritannia og Island.

• Les bakgrunn om ECHAs fors-
lag om strengere restriksjoner 
på blyammunisjon her.

I tillegg har vi også et uformelt 
samarbeid og informasjonsut-
veksling med Norges Skiskytter-
forbund (NSSF), Det frivillige 
Skyttervesen (DFS) og Norges 
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). 
Skytingen har vi felles selv om vi 
alle er litt forskjellige.

NRK publiserte 10. oktober en 
utfyllende nyhetsartikkel på sine 
nettsider om nettopp ECHAs fors-
lag om blyforbud, og her kommer 
det felles synspunktet til de norske 
skytterorganisasjonene tydelig 
frem.

• Les artikkelen på NRK.no her.

Utover det som fremgår av 
NRK-artikkelen kommer vi 
her med flere opplysninger om 
arbeidet som gjøres for å finne 
løsninger på fremtidens blyut-
fordringer.

NSF skal sammen med DFS de 
nærmeste månedene gjennomføre 
en test av kulefang på Løvenski-
oldbanen. Dette for å kartlegge og 
dokumentere oppsamling av bly. 

Dette prosjektet er det DFS som 
har fått finansiert, mens NSF still-
er areal og gir anleggsstøtte.

Som omtalt i NRK-artikkelen så er 
det oppdaget faktiske feil i ECHA 
sin rapport. Utregningene er ut-
ført på feil grunnlag. Blant annet 
er forhåndstall brukt som prosent-
tall for å nevne noe.

NSF gjennomførte 1. og 2. okto-
ber «Klubbhelg» på Gardermoen. 
Her hadde vi et foredrag av Lotta 
Laitinen fra det finske skytterfor-
bundet. Hun har i de siste to årene 
jobbet fulltid for å finne løsninger 
på blyutfordringene samt få svar 
fra ECHA, inkludert tett løpende 
dialog med byrået.

• Last ned PDF av Lotta Laitin-
ens presentasjon her.

Under foredraget var Laitinen klar 
i sin tale:

– Om alle finske skytebaner 
skal følge de restriksjonene som 
fremmes i ECHAs forslag vil det 
koste Finland flere hundre mil-
lioner euro, og ECHA har satt 

en frist på bare 5 år fra forslaget 
innføres til tiltakene skal være på 
plass. Det er fullstendig urealistisk 
– slike tiltak vil trolig heller ta 100 
år å få gjennomført, slo Laitinen 
fast for de fremmøtte på klubbhel-
gen.

Våre finske venner har også laget 
en kampanjevideo som enkelt 
beskriver mulige løsninger på bly-
utfordringene. Du kan se filmen 
ved å trykke på bildet nederst på 
denne siden.

Alle skytterorganisasjonene i Nor-
den – også NSF – leverte i slutten 
av august sine høringsuttalelser til 
ECHA. NSF sin uttalelse var hov-
edsakelig en støtte og henvisning 
til det omfattende og grundige 
høringsinnspillet som var utarbei-
det av DFS. Vi forventer svar fra 
ECHA i løpet av våren 2023. Frem 
til dette tidspunkt skal vi fortsette 
jobben med å finne løsninger på 
oppsamling av prosjektiler. Dette 
vil blant annet skje via et nytt pi-
lotprosjekt for kulefang på Løven-
skioldbanen i tillegg til testoppleg-
get sammen med DFS.

Trykk på bildet for å se det finske sportsskytterforbundet sin kampanjevideo.

https://www.skyting.no/2021/02/05/eu-foreslar-strengere-restriksjoner-pa-blyammunisjon/
https://www.skyting.no/2021/02/05/eu-foreslar-strengere-restriksjoner-pa-blyammunisjon/
https://www.skyting.no/2021/02/05/eu-foreslar-strengere-restriksjoner-pa-blyammunisjon/
https://www.nrk.no/sport/skiskyttarforbundet-fortviler-over-nye-ammunisjonsreglar_-_-rekrutteringa-kan-stoppe-heilt-opp-1.16084903
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2022/10/klubbhelgen-2022-presentasjon-blyforbud-finland.pdf
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2022/10/klubbhelgen-2022-presentasjon-blyforbud-finland.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MqHmB6o5EH0
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ER DU I SVEITS, MÅ DU BESØKE

SKYTTERSPORTSMUSEET I BERN

Det finnes noen ganske få museer i Europa som utelukkende fokuserer på sports- og konkurrans-
eskyting. Et av de virkelig flotte, Schweizer Schützenmuseum, ligger midt i den sveitsiske hovedsta-
den Bern. Er man i nærheten kan et besøk absolutt anbefales!

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

Allerede i resepsjonen vekkes nysgjerrigheten: I trappegangene eksponeres 
bl.a. alle personlige våpentyper som har vært brukt i det sveitsiske forsvaret, 
fra pil og bue, armbrøst og så kruttvåpen av økende kvalitet. Det er tett 
sammenheng mellom forsvar og skytesport i Sveits. Det store, rikt utskårne 
skapet, var arkiv i Bern-kantonens skytterforbund.
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ER DU I SVEITS, MÅ DU BESØKE

SKYTTERSPORTSMUSEET I BERN
Samlingen av våpen, trofeer, 
medaljer og temainnslag er 
omfattende, og gir et veldig godt 
overblikk over høydepunkter i 
sveitsisk skyttersports historie, 
fra etableringen av forbundet i 
1824, altså for snart 200 år siden, 
til i dag. Sveits har alltid vært en 
stor skytternasjon, og på museet 
får man innsikt i landets utallige 
internasjonale suksesser, rekorder 
som er satt og mesterskap som er 
vunnet. Og det meste av trofeer og 
våpnene som ble brukt finnes også 
i denne fantastiske samlingen. Et 
stort antall klubber, toppskyttere 
og deres etterkommere har donert 
mange av de utstilte gjenstandene. 
De beste skytterne gjennom 
historien har fått egne montre. Og 
allerede på toppen av trappen fra 
første til annen etasje, når man 
skal inn i «Grosser Saal», møtes 
man av en bronsefigur av Wil-
helm Tell, som riktig nok ikke var 
konkurranseskytter, men frihetsk-
jemper og dyktig med armbrøsten!

ÅRLIG TEMAUTSTILLING

Museet er delt inn i flere seksjon-
er, og de forskjellige våpentypene 
har egne avdelinger. Nasjonale 
og internasjonale konkurranser 
likeså. En stor del av museet er 
viet medaljer og trofeer, så vel 
fra store sveitsiske konkurranser 
som fra internasjonale mester-
skap. Man bør også løfte blikket 
til taket, her er eksponert over 
300 flagg og vimpler fra klub-
ber og andre organisasjoner og 
alle tidsepoker. En av salene er 
reservert for temautstillinger som 
skiftes ut hvert år. Ut dette året er 
temaet studentorganisasjonene og 
skyting.

Kvinner i skytesporten er viet stor 
plass, fra den første i 1832. Da 
deltok 14-årige Aloyisa Meyer på 
et stort stevne i Luzern, og hevdet 
seg med glans. Man kan også lære 

om pistolskytteren Rita Forst-
er-Knecht, som i 1949 ble den 
første føderale «Meisterschützin» 
i Sveits. Det betyr at hun slo alle 
herrene, og ble skytterdronning! 
Og naturligvis har Nina Christen, 
som vant 50 m match i siste OL 
i Tokyo fått sin plass. Det er ikke 
bare Norge som har gode kvinne-
skyttere!

UTEN OFFENTLIG TILSKUDD

Vår guide under besøket var kura-
tor Peter Johannes Weber, og han 
kunne fortelle at det ganske unike 
museet han arbeider ved i Bern, 

har sine røtter fra 1880-tallet.

Museet drives utelukkende ved 
hjelp av private midler, det vil i 
hovedsak si disse organisasjonene: 
Det sveitsiske skytterforbundet 
(SSV), USS Versicherungen (skyt-
tersportens eget forsikringssel-
skap), samt de regionale skyt-
terforbundene i Bern, Zürich og 
Fribourg. Årlig driftsbudsjett er på 
knapt 3 millioner kroner
(250 000 sveitsiske franc). Det 
holder ikke til stort mer enn 
drift av bygningen og lønn til en 
håndfull ansatte. Innkjøp av nye 

Sveits har en lang historie som produsent av sportsvåpen. Bildet viser matchrifler fra 1920 til et 
stykke inn på 2000-tallet. Den nederste er en Jeantet Martini-Stutzer fra 1920, videre oppover 
Härdi Martini-Stutzer fra 1939 så forskjellige Hämmerli- og Tanner-rifler fra 40- til 60-tallet. 
De tre øverste er Tanners jubileumsrifle fra 1985, Bleiker standardgevær fra 2003 og Grünig + 
Elmiger fra 2005. 
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Historiens mest kjente pistolskytter fra Sveits var Moritz Minder, som 
vant gull på fripistol i Seoul-VM i 1978, da han satte verdensrekord 
med 577 poeng. Hans pistoler og viktigste trofeer har fått en 
egen monter på museet. Minder var kjent for sine velutviklede 
treningsmetoder, og ikke minst sin spesielle skytestil - han kantet 
fripistolen hele 70 grader.

Ikke akkurat sportsutstyr, men dette praktfulle 
settet med duellpistoler kan beundres i museet.

Det sveitsiske landslaget vant lagskytingen på 50 
meter under VM på Løvenskioldbanen i 1952, og kunne 
reise hjem med dette elghodet. Enda mer spesiell 
er antagelig førstepremien fra 300 m lagøvelsen i 
Helsingfors i 1937: En levende brunbjørn! Bjørnen 
ble med til Zürich Zoo og levde der til 1942. Etter at 
den døde, ble skinnet behandlet og fikk plass i en 
monter i museet. Teksten på elghodet viser at elgen 
var gavepremie fra Drammen Skyttersamlag og 
skytterkongen av 1918, Karl Hagen fra Skoger.
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gjenstander forsøker man å skaffe 
midler til gjennom forskjellige 
fond, ingen offentlige instanser 
bidrar.

MUSEET ER SNART 140 ÅR

Bakgrunnen for etableringen 
av museet må vi helt tilbake til 
1885 for å finne. Da ble den 31. i 
rekken av den landsomfattende 
årlige skytterfestivalen arrangert i 
Bern. Arrangørene bygde en såkalt 
“Skytterhytte” for å samle trofeer 
og annet materiale for å bevare 
dem og vise dem frem ved fremti-

dige skytterfestivaler.

– Men ansvaret for disse festi-
valene gikk på omgang, og det 
viste seg etter få år at det ble 
veldig vanskelig å bevare alle 
gjenstandene forsvarlig, når de 
hvert år måtte overføres til en ny 
arrangementskomite, forteller 
Weber.

Konsekvensen var at man i 1894 
fikk fast plass for samlingen i det 
nybygde historiske museet i Bern. 
Ansvaret for å ta vare på gjen-

standene ble etter hvert overført 
til det sveitsiske forbundet, og 
i 1914 fikk samlingen offisiell 
status som museum. I 1937 klarte 
skytterforbundet å reise midler til 
å bygge det flotte huset som sto 
ferdig to år senere, og har rommet 
museet siden. Det ligger sentralt i 
Bern, vegg i vegg med det his-
toriske museet. Fra 2007 drives 
museet som en stiftelse. Et besøk 
på museet er gratis, men kommer 
man som en gruppe og ønsker om-
visning og guiding, må man betale 
et beskjedent beløp.

DEN STØRSTE SKYTTERHELTEN

Sveits har mange store navn i skyttersporten. Men Conrad 
Stäheli vil for alltid være den skytteren i verden som 
har vunnet flest VM-titler, sterkt hjulpet av at det ble 
arrangert VM hvert år, og at man i trestillingsmatcher 
samtidig kunne bli verdensmester både sammenlagt og i 
de tre stillingene. 

Uansett, han ble verdensmester 41 ganger, fordelt på 24 
individuelle og 17 laggull. Av disse var det fire gull med 
fripistol, en individuell og tre i lag.  Totalt vant han 65 
VM-medaljer. I VM i 1906 var han den første i verden til å 
passere 1000 poeng på helmatch 300 m, og da han vant 
samme øvelse i  Biarritz i 1912, satte han verdensrekord 
med 367 liggende, 374 knestående og 337 stående, 
tilsammen 1078 poeng.

Ikke mye å skryte av, tenker noen kanskje?

Prøv å kopiere det, iført vanlig dress, hatt, skjorte og slips, 
og med åpne sikter på et 100 år gammelt frigevær! Tre 
individuelle OL-gull med fririfle og et laggull med fripistol 
samt en drøss med sveitsiske mesterskap fikk han også 
med seg.
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JENNY OG NORGE

ALLER BEST I EM 25M/50M

Jenny Stene sanket flest medaljer av alle utøvere i EM i Wroclaw, og Norge hentet hjem flest medal-
jer av alle nasjoner.

– Det er gøy og det viser at vi gjør 
noe riktig. Jeg er fornøyd med 
prestasjonene i EM og veldig 
fornøyd med hvordan jeg jobber 
med det mentale, klarer og null-
stille og skyte bra over flere dager. 
Jeg hadde det gøy i finalene og 
gleder meg til å bli en enda bedre 
finaleskytter, sier Jenny Stene.

Ingen utøvere plukket flere 
medaljer i EM enn Jenny Stene, 
verken på pistol- eller riflebanen. 
Fire medaljer, en gull, to sølv og 

en bronse, ble med i skytterbagen 
hjem til Norge søndag. I tillegg 
to europarekorder, som også er 
uoffisielle verdensrekorder inntil 
det bekreftes.

EM på 25 meter pistol og 50 
meter rifle i Wroclaw ble en stor 
suksess for Skytterlandslaget. 
Med 14 medaljer topper Norge 
statistikken med flest medaljer av 
alle nasjoner med i mesterskapet. 
Fasit ble fire gull, seks sølv og fire 
bronse for Norges tropp.

– Vi gjør mye bra, men har enda 
mer å gå på. Det er så små mar-
giner som avgjør medaljene i 
mesterskap, så her er det bare å 
fortsette det gode treningsarbeidet 
og se fram til VM i Kairo om tre 
uker, sier landslagssjef på rifle, 
Espen Berg-Knutsen. 13 av 14 
medaljer ble hentet av rifleskyt-
tere, mens det også ble en sjelden 
medalje for pistolskytterne denne 
gang i EM.

– Vi vinner medaljer blant jenter 

Mari Bårdseng Løvseth, Jenny Stene 
og Jeanette Hegg Duestad hilser til 
publikum etter endt konkurranse under 
EM i Polen 2022.
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og gutter, kvinner og menn, junior 
og senior, på pistol og rifle, og ikke 
minst ble det en kvoteplass til OL 
i Paris. Alt i alt et godt mester-
skap for Norge og gir oss tro på 
at vi fortsatt er på riktig vei, sier 
sportssjef Tor Idar Aune.

Jon-Hermann Hegg vant 
kvoteplassen til OL 2024 med sin 
sølvmedalje på 50 meter match. I 
tillegg sikret de norske rifleskyt-
terne seg også fire kvoteplasser til 
European Games i Polen i 2023 
gjennom sine gode resultater i 
OL-øvelsen 50 meter match.

– Bak toppresultatene i seniork-
lassen er det fint å se hva som 
kommer bak. Hans som går i 
spissen for det hardtsatsende pis-
toljuniorene og tar medalje, seier 
på begge de individuelle øvelsene 
for riflejentene våre på junior, Ole 
Martin som er bare sentrumstiere 
unna finaleplass på senior match 
og Mari som tar 5.plassen på sen-
ior liggende på 50 meter, er noe av 
det som gleder mest, sier sportss-
jefen for Skytterlandslaget.

Noen andre ting å merke seg:

• Jenny Stenes gull på 50 meter 

liggende er Norges første gull 
i kvinneklassen på 50 meter i 
et EM.

• Hans Wang Nøstvolds bronse 
på 25 meter sportpistol er 
sjelden vare. Vi må gå 25 år 
tilbake for å finne forrige 
juniormedalje på 25 meter for 
norske pistolskyttere.

• To norske lag i gullfinalen på 
50 meter match i en konkur-
ranse med 32 lag

• Jenny Stene med 595 poeng 
i elimineringen og 596 poeng 
i kvalifisering på 50 meter 
match ga stor applaus på 
standplass fra alle som fulgte 
med

• Julie Paulsen Johannessen lå 
under 7-15 i gullfinalen på 50 
meter match junior kvinner, 
men vant fem dueller på rad 
og tok gullet etter vanvittig 
skyting i stående stilling

• Even Olai Enger Throndsen 
og Julie Paulsen Johannessen 
med europarekord i kvali-
fiseringen på 50 meter liggen-
de med 623,8 poeng

• Even Olai Enger Throndsen 
med hele 588 poeng i elimi-
neringen på 50 meter match 
junior menn og best av alle 
den dagen

• Pistoljentene Ane Bjørkås 
Torgersen, Tiril Fredrikke 
Schüller og Emmeline Ekrem 
Bryhn nummer fire i lag-
skytingen på 25 meter sport-
pistol etter 3.plass i andre 
kvalifiseringsrunde

• Jon-Hermann Hegg med 
medalje i tredje EM på rad 
på 50 meter match. Bronse 
i 2019, gull i 2021 og sølv i 
2022. Han har nå like mange 
medaljer som alle andre nor-
ske mannlige skyttere i alle år 
til sammen i denne øvelsen.

• Simon Kolstad Claussen 
faktisk tredje best på 50 meter 
liggende, men skjøt som såkalt 
RPO og hadde ikke lov å vinne 
medalje, ble derfor deplassert 
til 4.plass

• Både sølv og bronse for jun-
iorene på 50 meter liggende 
mixed team junior

• Caroline Finnestad Lund på 
første tur med landslagsdrakt 
vinner tre medaljer, deriblant 
gull på 50 meter liggende 
junior

Les mer og se alle resultater på 
skyting.no her!

Hans Wang Nøstvold og Uwe Knapp.

https://www.skyting.no/2022/09/20/44058/
https://www.skyting.no/2022/09/20/44058/
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TO GULL OG TRE BRONSEMEDALJER 

TIL ERIK EKNES I NORDISK MESTERSKAP

Tolv norske skyttere dro i starten av august til finske Kouvola for å delta i Nordisk Mesterskap. Etter 
fire dager med spennende skyting i flott sommervær tok de med seg flere medaljer med hjem – 
og på den norske medaljetoppen tronet pistolskytteren Erik Eknes som sanket hele to gull og tre 
bronsemedaljer.

Sondre Risan Haltvik, Johan Andre Rånås Jakobsen 
og Erik Eknes.
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TO GULL OG TRE BRONSEMEDALJER 

TIL ERIK EKNES I NORDISK MESTERSKAP
Det Nordiske Mesterskapet i skyt-
ing har lange og stolte tradisjoner. 
Det ble for første gang arrangert 
i Norge på 1920-tallet og er blitt 
arrangert med jevne mellomrom 
siden den gang. Sist gang var i 
Oslo i 2018, og etter planen skulle 
årets mesterskap i Finland vært 
arrangert i 2020 – men pande-
mien gjorde at arrangementet ble 
utsatt til i år.

Det var derfor tolv spente, norske 
skyttere som endelig kunne dra 
til Finland for å konkurrere med 
skyttervenner fra våre naboland.

Vi starter med den norske inn-
satsen blant pistolskytterne. Her 
var det slik at med unntak av Erik 
Eknes så skjøt pistoljuniorene kun 

10 meter i Nordisk Mesterskap, da 
strengere tolkning av regelverket 
ikke ga noen åpning for at skyt-
tere under 18 år kunne reise med 
.22-pistoler. Men det stod allike-
vel ikke noe på innsatsen av den 
grunn!

På 10 meter luftpistol menn junior 
kan vi gratulere Erik Eknes med 
gull i Nordisk Mesterskap! Han 
var best i kvalifiseringen med 566 
poeng og tok seier i finalen over 
britiske Joseph Baker. Svært sterk 
innsats!

Minst like imponerende var den 15 
år gamle debutanten Johan Andre 
Rånås Jakobsen, som med 562 
poeng var nest best i kvalifiserin-
gen og ble nummer fire i finalen. I 

tillegg fulgte Sondre Risan Halt-
vik opp med 556 poeng og var 
femtemann både i kvalifisering og 
finale. 18 skyttere deltok.

Pistolgutta tok også seieren i lag-
konkurransen! Sondre Risan Halt-
vik, Johan Andre Rånås Jakobsen 
og Erik Eknes vant gullfinalen i 
lagkonkurransen på 10 meter luft-
pistol menn junior fredag.

Alle gutta med tier på matchballen 
og dermed 17-13 over hjemmefa-
vorittene Finland. Imponerende 
av unggutta som skjøt glimrende 
i både kvalifisering og finale. 6 
nasjoner deltok i konkurransen.

I kvinner junior skjøt Emmeline 
Ekrem Bryhn 523 poeng og Malin 

Pistolgutta i aksjon under Nordisk Mesterskap.
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Vik 484 poeng, og ble nummer 15 
og 17 av de 17 skytterne i konkur-
ransen.

I mixed team fortsatte Erik med 
knallsterke 3×96 poeng på sine tre 
serier men sammen med Em-
meline Ekrem Bryhn ble det tap 
10-16 i bronsefinalen mot Estland.

Erik Eknes fortsatte å plukke 
medaljer i Nordisk Mesterskap. 
Både på 25 meter sportpistol og 
25 meter standardpistol ble det 
bronsemedalje i juniorklassen 
for gutta. Erik var som nevnt 
eneste norske junior i aksjon på 
25 meter, på grunn av strengere 
regelverk for reising med våpen. 
Han tok også bronse på 25 meter 
silhuettpistol, og dermed ble det 
to gull og tre bronsemedaljer for 
Erik i dette mesterskapet.

I seniorklassen ble Morten 

Bergheim nummer 6 på 25 meter 
grovpistol med 566 poeng, i en 
svært lang konkurranse skutt på 
pappskiver. Morten var tre poeng 
fra medalje og 14 skyttere deltok. 
Han ble også nummer fire på 25 
meter standardpistol og nummer 
seks på 25 meter silhuettpistol, 
mens han ikke lyktes så godt på 10 
meter luftpistol og endte nederst 
på lista.

Blant rifleskytterne vant Veronica 
Meldal Brandtzæg bronsemedal-
je på 10 meter luftrifle junior 
kvinner. Og det i sin aller første 
internasjonale mesterskapsøvelse 
for Norge!

– Dette var overraskende og veldig 
artig. Jeg hadde lave forventnin-
ger til 10 meter, men i dag fløt det 
godt i både kvalifisering og finale, 
sa Veronica etter finalen. I kvali-
fiseringen var hun nummer 2 med 

Pernille Nor-Woll, Amanda Sofie Pettersen og Veronica Brandtzæg.

hele 625,6 poeng – nesten seks 
poeng over personlig rekord.

Best i kvalifiseringen var Pernille 
Nor-Woll med nordisk mester-
skapsrekord 626,1 poeng. Hun 
ble senere nummer 5 i finalen. 
Debutanten Amanda Sofie Pet-
tersen skjøt innledningsvis 620,8 
poeng og ble nummer 7 i både 
kvalifiseringen og finalen av totalt 
17 skyttere.

I juniorguttas konkurranse ble 
Vebjørn Grimsrud nummer 5 
og Tobias Bernoft-Osa nummer 
6 i finalen. Tobias best av våre i 
kvalifiseringen med 619,2 poeng 
og 3.plass. Vebjørn var nummer 
8 med 611,4 poeng, mens Lars 
Lilleng skjøt 601,4 poeng og ble 
nummer 11 av de 14 skytterne

I lagkonkurransene ble det gull 
etter seier over Sverige på dram-
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atisk vis i gullfinalen på 10 meter 
luftrifle kvinner junior. Pernille 
Nor-Woll, Amanda Sofie Pettersen 
og Veronica Brandtzæg snudde 12-
14 til seier 16-14 etter gnistrende 
skyting!

Finalen for juniorgutta ble skutt 
samtidig, men her ble svenskene 
for sterke i deres match. Dermed 
sølv for Tobias Bernhoft-Osa, Lars 
Gulbrandsen Lilleng og Vebjørn 
Grimsrud. Her var vi glad for å 
i det hele tatt å kunne stille lag 
etter at Lars fikk kink i nakken på 
formiddagen. Men vi har heldigvis 
gode nordiske kolleger, og Sverige 
bidro med fysiohjelp og Finland 
med medisinsk hjelp for Lars slik 
at han kom i form til konkur-
ransen.

I finalen på 10 meter luftrifle 
mixed team tapte Norge gullet 
med absolutt minste margin. På 
stillingen 14-14 og avgjørende 
duell skjøt Pernille Nor-Woll og 
Tobias Bernoft-Osa 10,6-10,3 – 

mens Finland fikk 10,7-10,3. Det 
ga finsk gull med 0,1 poengs mar-
gin og sølv til det norske laget.

I bronsefinalen tapte også Andrea 
Sofie Pettersen og Vebjørn Grims-
rud 14-16 i denne øvelsen.

Helt til slutt i mesterskapet var 
Pernille Nor-Woll bare to sen-
trum fra bronsemedalje på 50 
meter rifle liggende etter at finske 
Rosenlew skjøt seg opp på samme 
poengsum 611,7 som Pernille med 
konkurransens siste skudd. Dette 
var en øvelse der gutter og jenter 
skjøt sammen.

Det ble også ekstra drama rundt 
juryens avgjørelser på 50 meter 
match mixed team junior, men 
etter både protest, apell og enda 
en apell landet juryen på å endelig 
følge regelboka og Tobias Ber-
noft-Osa og Veronica Brandtzæg 
fikk sin fortjente plass i gullfina-
len. Der ble det imidlertid tap for 
Finland i en herlig duell.

Tobias vant nok en sølvmedalje 
på den individuelle konkurransen 
på 50 meter match. Han var klart 
best i første del av finalen, men 
måtte gi tapt i gullfinalen mot 
sterk finsk motstander. Uansett 
fire flotte sølvmedaljer totalt for 
Tobias og dermed beste medalje-
sanker blant de norske rifleskyt-
terne.

Oppsummert har skytterne bydd 
på glimrende underholdning og 
gode prestasjoner. Flotte seriøse 
utøvere på oppdrag for Norge ko-
ste seg i nydelig sommervær i Fin-
land i fem dager. Skjønt det meste 
av tiden ble brukt inne på skyte-
banene, med skyting fra tidlig 
morgen til sen kveld. Vi sender en 
takk til god finsk arrangør og hy-
ggelige konkurrenter og kolleger 
fra Sverige, Finland, Danmark, 
Island, Estland og Storbritannia 
for vel gjennomført mesterskap!

Lars Gulbrandsen Lilleng, Tobias Bernhoft-Osa, og Vebjørn Grimsrud.
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GOD NORSK INNSATS UNDER

NORDISK MESTERSKAP I FELTPISTOL

I år var Sverige vertsland for Nordisk mesterskap i feltskyting. Konkurransene ble arrangert lørdag 
17. september på Döderhult Pk sin skytebane like utenfor Oskarshamn, og det norske feltlandsla-
get kunne smykke seg med en god del edelt metall etter endt mesterskap.

– Det har vært noen hektiske, men 
minnerike dager, med en flott 
gjeng skyttere. Med et alderspenn 
fra 15 til 67 år, ble det mange gode 
erfaringsutvekslinger, som er 
svært positivt for laget, forteller 
Morten Antonsen i trenerteamet 
til det norske feltlandslaget.

De norske skytterne tok også 
med seg flere medaljer hjem fra 
Sverige, og spesielt spennende 
var det blant kvinnene, der Mona 
Gjelstad havnet i en nervepir-
rende omskyting om gullet mot 
svenske Madeleine Johansson. 
Mona kom til slutt seirende ut av 
omskytingen og sikret norsk gull 

i kvinneklassen. I tillegg gjorde 
de norske kvinnene det svært 
godt i lagkonkurransen, og sikret 
gullmedalje til Norge.

Også i andre klasser hevdet de 
norske skytterne seg. Jakob 
Kråkevik tok bronsemedalje i vet-
eranklassen, og det ble sølvmedal-
je i lagkonkurransene til junior, 
herrer og veteranklassen. For ikke 
å snakke om at trenerne nok en 
gang tok gullmedalje med hjem til 
Norge i laglederkonkurransen!

I det hele tatt var det god stemn-
ing under mesterskapet og det ble 
tradisjonen tro holdt en hyggelig 

bankett med medaljeseremoni et-
ter endt mesterskap. Skytterne var 
også stort sett fornøyd med løypen 
svenskene hadde lagt opp:

– Feltløypen var utrolig morsom 
og svært utfordrende, med korte 
skytetider. Det var blant annet 
vendefigurer på alle standplasser, 
og minimum fire hold med mye 
flytting, avslutter Morten Anton-
sen.

• Last ned fullstendig resultat-
liste på Svenska Pistolskytte-
förbundets nettsider her.

Det norske feltlandslaget på 
plass i Sverige.

https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/falt/nordiska-masterskapen-i-pistolfaltskjutning/
https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/falt/nordiska-masterskapen-i-pistolfaltskjutning/
https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/falt/nordiska-masterskapen-i-pistolfaltskjutning/
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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.

STORD PISTOLKLUBB HEDRET AV 

NORSK RESERVISTFORBUND (NROF)

Samarbeid på tvers av organisasjoner er viktig, og Stord pistolklubb ble i august 
hedret med Norsk Reservistforbund (NROF) sin hedersplakett for deres gode 
samarbeid gjennom flere tiår.

– Stord Pistolklubb har vært en meget viktig samarbeidspartner for NROF avd. Sunnhordland 

gjennom flere tiår. De har bidratt til aktiviteten i avdelingen gjennom å tilby møtelokale, kontor 

og skytebane. Dette har vært viktig for avdelingen som har pistolskyting som en av sine 

hovedaktiviteter, begrunnet president i NROF, Jørn Buø tildelingen med.

Åge Ånensen i NROF avd. Sunnhordland var også full av lovord om samarbeidet med Stord 

pistolklubb:

– Stord Pistolklubb har på en forbilledlig måte støttet avdelingen på en måte som går langt ut 

over hva et ordinært kontraktsforhold skulle tilsi. Her har det over år vært lagt til rette for at 

NROF avd. Sunnhordland skal ha så gode forhold som mulig.

Hedersplaketten ble overrakt til Stord pistolklubb ved Renate Koppand Kolskår.
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Jeg møtte Herlaug første gang 
i 1973 da han kom til Levanger 
for å skyte luftpistol.  Peder 
Hembre, far til Roar og Pål, og 
ildsjel i Levanger og Omegn PK, 
hadde fått bygget bane for luft, 
en av de første i regionen. Jeg 
var nybegynner i skyting, men 
Herlaug, erfaren og dyktig, viste 
meg interesse og kom med mange 
gode råd. 

En litt spesiell opplevelse med 
Herlaug kan jeg datere eksakt til 
1. mai 1973. Da skulle han, sam-
men med en annen av Trøndelags 

Skyttere er heldige som har en hobby som de kan ha glede av langt opp i årene. Men det siste 
avtrekk blir før eller siden tatt. 7. juli kom meldingen fra Selbu om at en av de virkelige veteranene i 
midtnorsk pistolskyting, Herlaug Uglem, hadde gått ut av tiden, snart 94 år gammel. 

// AV ERIK STAI //

beste skyttere, Magne Myrset fra 
Steinkjer, til et feltpistolstevne 
i Nälden i Jämtland.  Det var to 
ledige plasser i bilen, og pappa 
Peder og jeg ble invitert med. 
Herlaug kom i sin store Mercedes 
– med automatgir! Bare det var jo 
noe nytt for meg.

På «svenskvegen» oppover 
Verdal spurte en av karene i 
forsetene: har vi skutt inn pisto-
lene? Vi skulle skyte feltpistol, 
og spørsmålet var vel derfor om 
våpnene var innskutt i sentrum 
eller med rullende blink. Dette 

var usikkert, og Herlaug svingte 
inn til første grustak. Der tok den 
ene skytteren et skiveinnstikk, 
skrittet opp 25 m og stilte seg 
opp.  Den andre tok fram pisto-
len og skjøt fem skudd mot det 
håndholdte papiret. «Pistolen 
er innskutt» var den lakoniske 
beskjeden skytteren fikk, og vi 
fortsatte inn i Sverige. Herlaug 
og Magne var gode skyttere om 
utvilsomt stolte på hverandre.

Herlaug hadde startet Selbu PK i 
1964, var formann til 1977 og var 
lenge klubbens ledende skytter 

TIL MINNE OM HERLAUG UGLEM (1928–2022)

Herlaug Uglem flankert av Peder Hembre og Erik Stai under Selbu PKs 50 årsfeiring i 2014.
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sammen med Inge Johannessen. 
Selbu arrangert NM feltpistol 
1981. Herlaug var en allsidig 
skytter med gode resultater i alle 
pistolgrenene. Tidlig på ’70-tallet 
tok han NM-sølv i felt- og luftpis-
tol.

Herlaug var en litt sjelden variant 
av en trønder, og kanskje ikke 
minst i Selbu: Han var avholds-
mann. Dette begrunnet han med 
sin andre hobby, trekkspill, med 
mye festspilling på «lokalet».  På 
slike arrangementer gikk et av 
og til sport i å skjenke full spille-
mennene slik at resultatet kunne 
bli slik som Hans Rotmo sier i 
en Vømmøllåt: «fingran villa ittj 
vårrå med». Men var du avholds-
mann, ble et nei takk respektert. 

Herlaug var bevisst på at både 
pistolskyttere og trekkspillere 
måtte ha full fingerkontroll.

Vi andre kunne også ha glede av 
Herlaug og hans trekkspill. Den 
gang arrangerte pistolseksjonen 
årlige helgesamlinger på Lille-
hammer. En gang kjørte pappa 
Peder dit med Herlaug, Inge 
Johannessen og meg som passas-
jerer. Om lørdagskvelden var det 
fest og dans med Herlaug som 
musiker, og stor stemning. En 
sentral pistolskytter den gang var 
den røslige politimannen Arvid 
Mikkelsen.  Jeg husker at han i 
god stemning kom bort til Her-
laug og forlangte å få «Drømmen 
om Elin på strak arm».

På returen oppover Gudbrands-
dalen søndag gikk det unna. 
Peder kappkjørte med en bil fra 
Trondhjems PK, mens Herlaug 
satt i forsetet og spilte.  Han 
repertoar i gammeldans rakk hele 
vegen fra Lillehammer til Stjørd-
al!

For oss veteraner som etter 
hvert må søke fattig trøst i gamle 
resultater, er det godt å ha gode 
minner fra opplevelser sammen 
med venner vi fikk blant andre 
skyttere.

Herlaug Uglem var en hjelpsom, 
omgjengelig og på alle måter en 
hyggelig person. En hederskar 
som vi vil huske med stor glede.

SE HVEM SOM HAR VUNNET

FLEST NM-GULL

Når vi fører statistikk for NSFs bragdmerke, blir 
alle individuelle NM-gull registrert i tabellen. Disse 
dataene har hittil ikke blitt brukt til noe annet, men 
nylig spurte vi oss; hvorfor ikke dele dem med hele 
skytter-Norge?

Vi har derfor tatt ut lister over hvem som har flest 
NM-gull både totalt og fordelt på ulike grupper, og 
siden alle NM i 2022 er avholdt, passer det godt å 
presentere de aller første gulloversiktene akkurat 
nå.

TRYKK HER FOR Å SE OVERSIKTEN PÅ SKYTING.NO!

https://www.skyting.no/2022/09/02/se-hvem-som-har-vunnet-flest-nm-gull/
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ANNELINE OG EMILIE REPRESENTERTE

NORGE UNDER VM I VILTMÅL 2022

VM i viltmål 2022 ble arrangert i den franske byen Châteauroux i starten av august, og de to norske 
deltagerne – Anneline Tangen og Emilie Victoria Oppegaard Sørlie – gjorde en solid innsats under 
mesterskapet.

 Anneline Tangen og Emilie Victoria Oppegaard Sørlie.
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ANNELINE OG EMILIE REPRESENTERTE

NORGE UNDER VM I VILTMÅL 2022
De to reiste til Frankrike med 
landslagstrener Ola Stene – som 
meldte om gode forhold og god 
stemning gjennom hele verdens-
mesterskapet.

Anneline Tangen stilte for Norge 
i seniorklassen for damer i øvelse 
10m viltmål og 10m vilmål mix. 
Førstnevnte konkurranse gjen-
nomføres over to dager, med 30 
langsomme sprang på dag 1 og 
30 hurtige sprang på dag 2, mens 
sistnevnte er en blanding mellom 
hurtige og langsomme sprang som 
skytes over to runder (20 + 20 
skudd) på en dag.

På 10m viltmål var Anneline litt 
anspent på de ti første skuddene, 
men jobbet seg godt inn og skjøt 
teknisk veldig bra på de siste 20 
skuddene. Hun avsluttet sterkt 
med 95 poeng på siste ti skudd. 
Anneline ende på 271 poeng og 
foreløpig 10. plass av totalt 13 
deltakere. Det er jevnt i seniork-
lassen for damer, og mange skyt-
tere befant seg innenfor 268-277 
poeng etter dag en.

Dagen etter, på 30 hurtige sprang 
oppnådde Anneline 251 poeng 
med seriene 80 – 83 – 88. Med 
271 poeng på langsomme sprang 
fra dagen før, ga dette totalt 522 
poeng, og 10. plass av totalt 13 
deltakere i klassen for senior 
kvinner.

På 10m vilmål mix ble det en litt 
blandet konkurranse for Anne-
line, der hun ikke fant helt flyten 
på første runde og skuddene satt 
lenger ute enn de pleier. Anneline 
fikk poengene 83 + 79 på de første 
20 skuddene. På andre runde gikk 
det derimot langt bedre, og her ble 
det 87 + 92 poeng på de siste 20 
skuddene. Dette ga totalt 341 po-
eng, og 12. plass av i alt 13 deltak-
ere i klassen for senior damer.

Emilie Victoria Oppegaard Sørlie 
deltok i de samme øvelsene, men i 
klassen for junior damer.

På 10m viltmål var ikke Emilie 
like fornøyd med første del av 
konkurransen, og var litt skuffet 
etter dag en. Dette til tross for at 
hun skjøt 11 poeng bedre enn hun 
gjorde på EM på Hamar tidligere 
i år. Landslagstrener forteller at 
Emilie har tatt tekniske steg, og 
hadde skutt veldig bra på trening 
før VM, og hun hadde nok derfor 
forventninger om å prestere bedre 
i konkurransene. Etter at første 
del av konkurransen var gjen-
nomført, hadde Emilie 251 poeng, 
og var foreløpig nummer 8 av 8 
deltakere i juniorklassen.

I del to skjøt Emilie 245 poeng 
skyting med seriene 83 – 77 – 85. 
Totalt ble det 496 poeng og 8. 
plass av totalt 8 deltakere i klassen 
for junior kvinner.

På 10m viltmål mix åpnet Emilie 
konkurransen bra, og skjøt 83 + 
80 poeng på de første 20 skud-
dene. Dette var både hun selv og 
landslagstrener Ola Stene veldig 
fornøyd med. På andre runde ble 
det dessverre en litt tung start, 
men hun jobbet seg godt inn og 
avsluttet bra. Her ble det 71 + 86 
poeng på de siste 20 skuddene. 
Dette ga totalt 320 poeng og 8. 
plass av i alt 8 deltakere i klassen 
for junior damer.

Anneline Tangen i aksjon under VM i viltmål 2022.
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IDAS
DOMMER-DRØM

Ida Vetti (20) begynte med DFS-skyting i 2018, da hun ønsket å teste en ny idrett. Her fikk hun 
kjenne på et fint og inkluderende miljø. Etter å ha vært første utøver på St. Svithun videregående 
skole som hun fikk godkjent skyting i VG2 som toppidrett, med DFS fokus, flyttet hun til Meråk-
er for sitt tredje år på videregående. Her fant hun seg godt til rette i NSF-miljøet på skytterlinja i 
Meråker. Men hvordan var veien fra å satse som utøver til ISSF-dommer?

 // TEKST: Gyda Winther //

Ida Vetti under EM i luftvåpen 2022.
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IDAS
DOMMER-DRØM

Vi skal tilbake til januar 2022, 
elevene på skytterlinja i Meråker 
skal være frivillige på Europame-
sterskapet i luftvåpen på Hamar, 
mars 2022. Her skal de være på 
banen, i utstyrskontroll og dom-
mere. Dermed gjennomfører de 
dommerkurs i rifle, og et oppstart-
skurs i pistol for å få kunnskapen 
til å ta rollene under EM. Det er 
likevel ikke før Ida kommer på 
konkurransearenaen og begynner 
arbeidet før hun innser at dette er 
hennes drøm. 

VIL HJELPE UTØVERE

At Ida skulle fortsette sin skytter-
karriere som dommer kom nokså 
overraskende også på henne selv. 
Hun fant fort ut at dette var noe 
hun ønsket å drive med, og så opp 
til andre jurymedlemmer og dom-
mere på arenaen. Det var i utstyr-
skontrollen hun forsto hvorfor: 

– Å være dommer på arrangement 
handler ikke om å være streng, 
sette grenser eller stoppe utøvere 
fra å prestere. Det handler om 
å veilede og hjelpe utøvere til å 
komme seg gjennom kontroll og 
svare på spørsmål for at de kunne 
gå på banen forberedt å prestere. 
Vi skal være deres sikkerhet om at 
de følger regelverket og vinner på 
rettferdig vis. 

Som utøver selv er ikke dette et 
perspektiv man nødvendigvis har. 
Det har vært mange ulike utøvere 
og trenere gjennom kontroll under 
mesterskapet, som ikke nød-
vendigvis godtok resultatene av 
kontrollene.

– Jeg har selv ikke tenkt på dom-
mere på den måten som utøver.

BEGYNT Å SKYTE PISTOL

For at Ida skal være best mulig 
dommer, og kunne være med på 

flere arrangementer som dommer, 
har hun begynt å sette seg inn i 
pistol. Dette har ikke vært den en-
kleste utdanningen: Som rifleskyt-
ter, har hun aldri skutt pistol. 

– Jeg må innrømme at det var 
vanskelig å ta dommerkurs i 
pistol, jeg jobbet virkelig hardt, 
leste og satte meg inn i hvordan 
det var å skyte pistol. Videre måtte 
jeg også sette meg inn i alle de 
ulike øvelsene, noe som heller ikke 
var enkelt! Før kurset trodde jeg 
at pistol og rifle hadde de samme 
øvelsene – så feil kan man ta! 

Hun utdyper at hun ikke bare un-
der arrangementene har blitt møtt 
med takknemlighet og hjelpsom-
het, men også underveis i kursene 
har hun fått kjenne på et fantas-
tisk miljø.

– Jeg må særlig takke Helge Olden 
for masse hjelp til å bestå kurset. 
Det var utrolig mye å sette seg inn 
i, og han har tegnet og forklart i 
timevis! Jeg har fortsatt tegnin-
gen han lagde til meg i forkant av 
pistolkurset. Skyttermiljøet er helt 
fantastisk, og de har ekstremt mye 
kunnskap!

Å VÆRE SELVSIKKER

Det er ingen tvil om at 
kunnskapsnivået har hatt en sky-
høy progresjon det siste halvåret, 
og at det har vært utrolig mye nytt. 

– På grunn av all hjelp jeg har fått 
fra skyttermiljøet, kurs og praksis 
har jeg fått en selvtillit i dom-
merrollen. Det er deilig å kunne 
være selvsikker på at dette gjør jeg 
riktig, og at jeg er til den hjelpen 
utøverne trenger på banen. Man 
må ha selvtillit da man har denne 
rollen, for det er ingen tvil om det 
kommer mange ulike personer og 
nasjoner – og noen ønsker å argu-
mentere på arbeidet jeg utfører. 

Videre er det ingen tvil om at det 
er mange ulike kulturer og person-
ligheter jeg møter, og da gjelder 
det å være bestemt å forklare og 
bistå på rett måte.

VEIEN VIDERE

Dommerkurset i pistol ble bestått, 
og nå venter erfaring fra nasjonale 
og internasjonale stevner. For å 
kunne ta ISSF-dommerkurset må 
Ida ha praksis i minst 5 inter-
nasjonale stevner, og håper å få 
muligheten så snart som mulig. 
Det er også en barriere å få plass 
på ISSFs internasjonale dom-
merkurs, noe hun også er fast 
bestemt på å få til.

– Akkurat nå går jeg på folke-
høgskole i Trondheim, men jeg 
har ikke bestemt meg for val-
gfag ennå: Det er utrolig mange 
muligheter! Men uavhengig om 
jeg velger, klatring, håndball eller 
skyting, har skolen sagt at de skal 
tilrettelegge for at jeg kan kunne 
gjennomføre praksis, og ta dom-
merutdanningen mens jeg fortsatt 
gjennomfører dette året her.  

SKYTTERNES UNGDOMSNET-
TVERK

Ida vurderer også å ta del i dette 
års Skytternes Ungdomsnettverk, 
dette for å være med på arrange-
menter som dommer, i tillegg til 
å dele sine erfaringer med andre. 
Det er uten tvil en spennende vei 
å gå, og kanskje hun kan motivere 
andre til å finne flere drømmer og 
karriereveier innenfor skytterfor-
bundet.

Vi ønsker Ida lykke til videre å 
oppnå sin dommer-drøm, og det 
er ingen tvil om Ida er en reflek-
tert og kunnskapsrik person. Dette 
er en oppgave vi gleder oss til hun 
løser på en god måte! 
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SEIER TIL NORGE I 

NORDISK TRAP-LANDSKAMP 2022

For fjerde året på rad ble det seier til Norge under den nordiske landskampen i Nordisk Trap, som i 
år ble avholdt i regi av Songdalen Leirdueklubb.

// TEKST: Ann Jeanette Brevik //

Men det var ikke gitt at det skulle 
bli norsk seier, eller gjennomført 
konkurranser i det hele tatt, for 
årets landskamp stod faktisk i fare 
allerede før den startet.

Det hele startet da leder for det 
svenske landslaget fant ut at 
deltakere som ikke hadde euro-
peisk våpenpass måtte søke om 
tillatelse minimum to måneder før 
innreise til Norge via det norske 
politiet sine hjemmesider. Dette 
var noe det svenske landslaget 
fant ut bare to uker før de skulle 
reise, og da var plutselig gode råd 
dyre!

Men etter samtaler med våpen-
kontoret hos Agder Politidistrikt, 
så fant vi heldigvis en mulig 
løsning. Ingen garantier ble gitt, 
men skjemaer og alt av nødven-
dig dokumentasjon ble samlet 
og sendt inn, og deretter var det 
bare å vente i spenning. Innbetal-
ingskrav på avgift ble sendt til 
skytterne det gjaldt og kvittering 
på betalt avgift kom i retur dagen 
før svenskene skulle ta turen over 
grensen (!).

Det gikk altså med et skrik, mye 
takket være meget god hjelp 
fra politiet i Agder. På grunn 

av deres hurtige behandling av 
søknadene så fikk vi mulighet til 
å ha landskamp med fulle lag fra 
alle tre nasjoner! Igjen, tusen takk 
til våpenkontoret i Agder Politidis-
trikt for den uvurderlige hjelpen vi 
fikk for at dette kunne bli gjen-
nomført!

Konkurransene hadde heller aldri 
kunne blitt til en realitet uten 
Songdalen Leirdueklubb som var 
arrangør for årets landskamp. De 
har jobbet og stått på mange timer 
for at dette skulle bli så bra som 
overhodet mulig, og det klarte de 
med glans! Tusen takk for den 

Det norske laget sikret 
vandrepokalen for fjerde år 
på rad!
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flotte jobben dere har gjort alle 
sammen!

Det har i det hele tatt vært en 
fantastisk helg med knallvær og 
knapt nok et vinddrag, kanskje 
var det siste rest av sommer vi 
fikk! Banene gikk også så det 
suste, kun en knust due gjennom 
hele konkurransen, det sier sitt. 
Stemningen har vært god hele 
helgen gjennom!

Mye god skyting har det vært, og 
det har vært spennende kamper 
både internt og mellom nas-
jonene!

Før vi kunne starte finalene på 
lørdag, så måtte det det bli noe 
omskyting (“Sudden Death”), 
da vi hadde poenglikhet mellom 
flere skyttere. Første omskyting 
gikk mellom juniorskytter Torjus 
Hultin Aurebekk fra Norge mot 
Alexander Åsälv fra Sverige som 
kjempet om å få den siste finale-
plassen.

Der var Alexander den som trakk 
det lengste strået med ett treff 
mer.

Neste omskyting gikk mellom fire 
seniorskyttere som alle hadde 145 
treff og kjempet om de to siste 
plassene inn i finalen.

Den som røk på første dua var 
Morten Valhovd Andersen fra 
Norge, deretter røk Jørgen 
Bjørklund fra Norge ut og vi stod 
igjen med Ole Petter Gulbrandsen 
fra Norge og Daniel Holmqvist 
fra Sverige som fikk plassene og 
skulle konkurrere mot Ole Petter 
Nordli fra Norge og Kent Stensson 
og Andreas Bengtsson fra Sverige.

De to første finalene var i klasse 

kvinner og klasse 60+. I klasse 
kvinner ble det både norsk sølv og 
bronse, til henholdsvis Eva Kristin 
Oliversen og Hanne Dalen. Gullet 
gikk til svenske Pernilla Stensson. 

I klasse 60+ ble det norsk 
sølvmedalje til Gunnar Grøn-
nerød. Gullmedalje til svenske 
Ronny Gustafsson og bronse til 
danske Ivan DeRosche.

De to neste finalene var i klassene 
for junior og 50+.

I juniorklassen ble det en impo-
nerende gullmedalje til norske 
Martin Røsaker som hadde hele 
åtte flere treff enn sølvmedaljisten 
Albin Larsson fra Sverige. Det ble 
også bronsemedalje til Norge i 
denne klassen, signert Thomas De 
Wit.

I klasse 50+ ble det omskyting om 
gullet og sølvet. Der var det Johan 
Harstad fra Norge og Jørn Henrik 
Jensen fra Danmark som lå likt 
med 170 treff etter endt finale. Det 
var først på den 14 dua i omskyt-
ing at dansken bommet, og da ble 
det gull til Johan, som traff sin 14. 
due! Glenn Larsson fra Sverige tok 
bronse.

Så avsluttet vi med seniorklas-
sen - der Ole Petter Nordli sikret 
gullmedalje for Norge! Bak ham 
ble det omskyting mellom Kent 
Stensson og Daniel Holmqvist 
fra Sverige som måtte kjempe 
om hvem som skulle få sølv eller 
bronse.

Her var det Kent Stensson som 
skjøt best med to treff og fikk søl-
vet, Daniel bommet på sitt andre 
skudd og endte med bronsen.

Hvilken nasjon som vinner 

landskampen avgjøres ved å samle 
antall treff deltakerne fra hver 
nasjon skjøt, og for fjerde år på 
rad tok Norge her seieren – og den 
gjeve vandrerpokalen – med totalt 
3373 treff. Sverige tok andre-
plass med 3318 treff og danskene 
havnet på tredjeplass med 3166 
treff.

Med skyttere mellom nasjonene 
og med NSFs representant 
Thomas Strøm, leder av Bredde-
idrettskomiteen, til stede har vi 
også hatt mange fine samtaler, 
interne diskusjoner om hva vi 
kan gjøre videre fremover for å 
fremme sporten vår ytterligere, 
øke aktiviteten og få til enda litt 
mer. Vi setter pris på de gode 
samtalene i forumet hvor vi får 
høre for og imot når man kommer 
med forslag og ideer.

Så fort vi har fått gått gjennom og 
spikret en del av de tingene som 
ble diskutert, så vil dette bli pub-
lisert. Spennende ting er i vente 
og vi gleder oss til å dele det med 
dere alle sammen!

Neste års landskamp skal gå av 
stabelen siste helgen i august nede 
i Ålborg. Neste års NM i Nordisk 
Trap har ikke blitt satt, men vi tar 
med glede imot søknader fra klub-
ber som ønsker å arrangere.

Tusen takk til alle medaljevinnere 
og tusen takk til den flotte gjengen 
som er en del av landslaget vårt! 
Det har vært en fornøyelse og stor 
glede å ha dere med på tur!

• Trykk her for å se fullstendige 
resultater fra landskampen på 
leirdue.net.

http://www.leirdue.net/?stevne=7937&meny=resultater
http://www.leirdue.net/?stevne=7937&meny=resultater
http://www.leirdue.net/?stevne=7937&meny=resultater
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VELLYKKET KLUBBHELG

PÅ GARDERMOEN

Engasjerte skyttere fra hele landet møtte i starten av oktober opp i høstregn på Gardermoen for å 
delta på årets klubbhelg for å utveksle erfaring, bygge nettverk og hente inspirasjon for klubber. 
Dårlig vær til tross ble det et fullspekket program med innhold for alle grener og hyggelig stemn-
ing.

Det var stor bredde i temaene som 
ble presentert, men fellesnevneren 
var at alt relaterte til skytterklub-
benes aktivitet. Blant annet ble 
det foredrag om alt fra hvordan 
skytterklubber kan bli mer synlige 
i sitt nærmiljø, hvordan jobbe best 
mulig sammen i klubben, hvordan 
legge til rette for organisert 
trening og trenere i klubben til 
foredrag fra klubbene selv der de 
delte erfaringer om rekruttering 
av ungdom og paraskyttere.

Et av flere høydepunkt på pro-
grammet var besøk og foredrag 

av Lotta Laitinen fra det finske 
sportsskytterforbundet som tok 
for seg deres arbeid med å dempe 
konsekvensene av det europeiske 
kjemikaliebyrået (ECHA) sitt 
forslag om strengere restriksjoner 
på bruk av blyammunisjon (les 
bakgrunn om ECHAs forslag her).

Dette forslaget kan få potensielt 
store konsekvenser for sportskyt-
tere og jegere i Europa. Laitinen 
og det finske sportsskytterforbun-
det har flere ansatte som jobber 
med denne problemstillingen per 
i dag. Hun understreket at finnene 

tar sitt miljøansvar på alvor, men 
at ECHAs forslag slik det fremstår 
i dag er urealistisk å gjennomføre.

– Om alle finske skytebaner 
skal følge de restriksjonene som 
fremmes i ECHAs forslag vil det 
koste Finland flere hundre mil-
lioner euro, og ECHA har satt 
en frist på bare 5 år fra forslaget 
innføres til tiltakene skal være på 
plass. Det er fullstendig urealistisk 
– slike tiltak vil trolig heller ta 100 
år å få gjennomført, slo Laitinen 
fast for de fremmøtte på klubbhel-
gen.
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Finnene har allerede satt i gang en 
rekke miljøtiltak på sine skyte-
baner som de anser å være mer 
formålstjenlig enn et direkte bly-
forbud. De har også satt i gang en 
kommunikasjonskampanje for å få 
frem nettopp deres budskap om at 
ECHAs nåværende forslag ikke er 
gjennomførbart.

Et annet høydepunkt fra helga 
var et foredrag av pistolskytter 
Ole-Harald Aas om sin skytterkar-
riere. Fra en sped begynnelse som 
ungdom og nybegynner i Pors-
grunn PK til deltakelse i internas-
jonale konkurranser på toppnivå i 
dag. Ole-Harald fortalte om hvor 
viktig hans karrierestart var i 
sin lokale klubb, og hvordan han 
ble tatt godt i mot der. Han tok 
også opp utfordringer rundt det å 
kombinere full jobb og samtidig 
være toppidrettsutøver – og hvilke 
teknikker han bruker på trening 
og i hverdagen.

Foruten foredrag og faglig påfyll 

Det ble satt av god tid til diskusjoner og erfaringsutveksling mellom klubbene. Her er fra venstre: Haakon Tveito, Helge Olden, Sille Dypveit,
Frank Lien, Bente Strandos og Ingeborg Gran.

Pistolskytter Ole-Harald Aas fortalte 
engasjert om sin skytterkarriere.

ble det satt av god tid til net-
tverksbygging og faglige disk-
usjoner med andre deltakere og 
muligheter til å ta opp ulike tema 
med tillitsvalgte og ansatte i NSFs 
administrasjon.

– Denne klubbhelgen var utrolig 
bra, slike samlinger gir mye påfyll 
av ny energi til å utvikle klubben 
videre. Det er veldig og nyttig å 
treffe likesinnede som har eller 
har hatt de samme utfordringene 
som vi kan drodle og utveksle 
erfaring på. Jeg fikk snakket med 
mange og knyttet gode kontakter 
med andre klubber, avslutter Bård 
Kirkeeng som deltok på vegne av 
Horten og Omegn Pistolklubb.

• Du kan laste ned PDF’er fra 
utvalgte foredrag som ble 
avholdt under klubbhelgen 
her.

https://www.skyting.no/2022/06/01/klubbhelg-2022-hold-av-datoen/#toggle-id-4
https://www.skyting.no/2022/06/01/klubbhelg-2022-hold-av-datoen/#toggle-id-4
https://www.skyting.no/2022/06/01/klubbhelg-2022-hold-av-datoen/#toggle-id-4
https://www.skyting.no/2022/06/01/klubbhelg-2022-hold-av-datoen/#toggle-id-4
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Treghet er at et legeme i ro forblir i 
ro, og et legeme i bevegelse forblir 
i bevegelse i en rett linje, med min-
dre påvirket av ytre krefter.

Når et legeme i bevegelse støter mot 
et legeme i ro er det en overføring 
av kinetisk energi (bevegelsenergi) 
og en modifisering av tregheten. 
Treghetsloven eller Newtons 1 lov.

Anta at to biler med samme mass-
er kjører på vei hvor første bil har 
hastighet 59 km/h, og andre bil har 
hastighet 60 km/h. Fører # 2 er litt 
søvnig og etter en stund berører 
for- og bakre støtfangere hveran-
dre. Så fremt fører #1 ikke tråkker 
på fotbremsen vil tregheten være 
uforandret i referansesystemet. 
Og dersom de to bilene kjørte i 
hver sin retning ville det bli eksakt 
samme treghet i referansesystemet 
bestående av de to bilene, om en 
bil hadde hastighet 0 km/h og den 
andre hadde hastighet 119 km/h. 
Treghet er masse multiplisert med 
hastighet; i.e. m*v= mv. (Kort-
versjonen; En astronaut på månen 

Masse i bevegelse.

All bevegelse er relativ. – Albert Einstein. 

// AV WILLY KLETTE //

vil lage et mye grunnere avtrykk i 
sanden på månen, en om avtrykket 
avsettes i sanden på jorden. Det 
skyldes gravitasjon måne // grav-
itasjon Tellus er 1/6. Men derimot 
er det like tungt å hjelpe astronaut-
en opp på månen som på jorden, 
om han ligger på maven. Treghet-
en er den samme)

En god del mennesker, inkludert 
noen som burde vite bedre, later 
til å tro at projektiler skutt ut av 
våpen har et mystisk spesielt ref-
eransesystem ikke underlagt de 
fysiske lovene jeg har nevnt oven-
for. En vandremyte er at moderne 
jagerfly har så høy hastighet at det 
kan skytes ned med projektil av-
fyrt fra deres eget våpen. Et våpen 
i konteksten av dette temaet er en 
maskin, som er i stand til å aksel-
ere et projektil gjennom et løpet og 
ut gjennom en munning.

Anta at munningshastigheten på 
projektilet er 2900 fps. Så snart 
gasstrykket bak projektilet fors-
vinner synker hastigheten p.g.a. 

LADEHJØRNET WILLY KLETTE ER KULE-
PRODUSENT  

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

HAN AV SIN KUNNSKAP OG 
ERFARINGER. 

friksjonen mot luft, andre gasser 
og vanndamp. Når projektilet når 
målet kan hastigheten ha sunket 
til f.eks. 2536 fps eller 1853 fps 
avhengig av luftfriksjonen, som må 
overvinnes.

Anta at vi har et B-24 WWII 
bombefly i lav høyde med has-
tighet 250 mph; 367 fps. I nesetår-
net blir det avfyrt skudd fra en 
BMG .50 caliber. Deretter blir det 
avfyrt skudd fra haletårnet. Jeg 
spurte 5 pistolskyttere om projek-
tilhastigheten var den samme om 
en skjøt i fra nesen på flyet eller fra 
halen på flyet. Kun en av de fem 
hadde fulgt med i fysikk timen. 
Riktig svar var at B-24 bombefly-
et har hastigheten til flyet addert 
til hastigheten på projektilet fra 
nesetårnet. Så projektilet kommer 
ut av munningen med 2900 fps 
pluss 367 fps lik 3267 fps, relativ 
til målet på bakken. Haleskytteren 
måtte nøye seg med 2533 fps.

Newtons 2. lov formuleres slik: 
Summen av kreftene F som virker 

Consolidated B-24 Liberator
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på et legeme, er lik legemets masse 
m multiplisert dets akselerasjon a.

Som formel F=ma. Formel for den 
kinetiske energien er: 1⁄2 m*v2 
Måleenheten er Joule J = New-
ton*meter N*m. Merk at N*m også 
er måleenhet for dreiemoment; i.e. 
kraft F multiplisert med
arm s : F*s. Dreiemomentet i bil-
motorer måles i N*m, mens N*m 
= J er måleenhet for energi og ar-
beid, jfr. energien i 0.2liter lett-
melk er 353 kilo Joule = 353 kJ. 
Tidligere ble dreiemoment målt i 
kilopondmeter kp*m. Etter min 
far har jeg en momentnøkkel hvor 
det står kpm på skalaen. Kilopond-
meter kpm = 9.8 N*m. Merk at det 
bare avdøde fysikere som skal ha 
stor bokstav i den fysiske måleen-
heten; Newton N, Watt W, Joule J, 
Volta V, Ampere A o.a. Det er ingen 
fysikere med navn meter, sekund 
og time. Derfor skrives det m/s og 
km/h.

Den kraftigste riflepatronen med 
flaskefasong er .460 Weath-
erby Magnum. Jeg skal regne ut 
anslagsenergien. Trivialnavnet på 
kinetisk energi er bevegelsesener-
gi.

Den kinetisk energien er
Ek = 1⁄2 m*v2 = 1⁄2 m*v*v J = 1⁄2 
0.032*610*610 J ~ 6000 J

Merk at massen måles i kilogram 
og hastigheten måles i meter per 
sekund. Som student hadde jeg en 
VW Boble 1958 med soltak med 
masse RS 750 kg. Jeg vil regne ut 
hvilken potensiell energi (still-
ingsenergi) bilen har når energien 
er 6000 J. Således;
mgh = E, i.e. : h = E/mg = 6000 / 
750*9.8 = 0.8 i.e. 0.8 m.
Regner så ut hastigheten på bilen 
i m/s.

Således : 0.5*m* v*v = E blir
v =( E /0.5*m ) 1/2 = 
(6000/0.5*750)1/2 = 4 i.e. 4m/s 
som gir 4*3.6 km/h ~ 14 km/h.

Kortversjonen: Folkevognen 80 
cm over gulvet eller med hastighet 
14 km/h har samme energi som 32 
gram projektilet med hastighet 610 
m/s fra en .460 Weatherby rifle .

Litt humor: Hadde jeg oppbevart 
1958 folkevognen i oppvarmet ga-
rasje i 64 år ville vel verdien være 
6-sifret kronetall. Jeg hadde som-
merjobb på 60-tallet på bygging 
av E6 på grensen Oslo/Oppegård. 
En gravemaskinfører løftet bilen 
opp og puttet den i en grop i vei-
fyllingen.

Så tilbake til legenden om at et 
moderne jagerfly kan bli truffet 
av projektiler fra egne våpen. Pro-

jektilet skytes ut av løpet med en 
bestemt hastighet. I friluft starter 
projektilet øyeblikkelig å retardere. 
Flyet opprettholder en nær kon-
stant hastighet. Før eller siden vil 
flyet ha en høyere hastighet enn 
projektilet. Har flyet og projekti-
let samme bane kan flyet innhente 
projektilet. Dersom flyet foretar et 
stup og foretar en sving mange tus-
en meter unna avfyringen kan flyet 
møte sitt eget projektil. Sannsyn-
ligheten for at de to tingene inntr-
effer er infinitesimale.

.460 Weatherby Magnum helt til venstre

VW Boble 1958


