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Godt nytt skytterår, alle sammen! Endelig kan vi skrive nytt år og 2023. 
Det er en god stund siden skytternytt sist ble publisert, og mye har 
skjedd. Dette nummeret settes sammen av Svein-Erik Tosterud og under-
tegnede, etter at tidligere redaktør Haakon Stensrud har takket for seg. 
Det er utfordrende, men også givende å stå ved roret igjen. Samarbeidet 
mellom Svein-Erik og meg kommer til å vare ut 2023 i første omgang, 
noe jeg ser veldig frem til. Vi vil gjøre vårt beste for å produsere skytter- 
nytt til deg som leser. I årets første utgave av skytternytt kan dere bla 
dere gjennom et utvalg av artikler, som presenterer hva som har rørt seg 
ute i skytter-Norge siden høstparten i fjor:

På tampen av 2022 ble et nytt skytterlandslag presentert. Vi har tatt en prat 
med sportssjef Tor Idar Aune om uttaket og utsiktene. Les mer på side 25 
Året 2023 startet med å hedre våre idrettshelter, idoler og trenere i CC-amfi 
på Hamar. Etter fjorårets sesong var vi så heldige å ha to nominerte på årets 
idrettsgalla, i kategoriene «årets kvinnelige utøver» og «årets trener». Les mer 
om Jeanette Hegg Duestad og Espen Berg-Knutsens nominasjoner på side 19.

De første store internasjonale konkurransene for året ble for leirdue 
avhold i World Cup Rabat, og for rifle H&N cup i Munchen. Les mer om 
de siste internasjonale konkurransene på side 30. Det bygges en ny bane 
på Hauerseter i Ullensaker. Svein-Erik Tosterud har vært på stedet og 
sett mer på prosessen og utbyggingen. Les mer på side 20.

Anita Nodland er kanskje en av Norges mest allsidige hobbyskyttere. Vi 
har tatt en prat med henne, og portrettet kan du lese på side 32. Utover i 
2023 skjer det en hel del. Vi har forsøkt å lage en liten oversikt over kom-
mende nasjonale arrangementer. Se hvilke arrangementer du kan være 
med på, og sett av datoen! Les mer på side 14.

Jeg håper artiklene i vinterens utgave av skytternytt bidrar til god lesing, 
refleksjon og mimring. Samtidig vil jeg minne om at jeg med glede tar 
imot bidrag til de neste utgavene. Skjer det noe i ditt lag eller din krets? 
Kanskje det er noe du vil sette fokus på? Innboksen min er åpen for 
forslag. Så send gjerne inn forslag om det er noe dere ønsker å ha med i 
fremtidige utgaver av skytternytt! 

Riktig god lesing! 

PRESIDENTEN 

HAR ORDET
Året 2023 er i gang, forhåpentligvis uten 
pandemi. Men skyggene fra krigen i Ukraina 
preger oss alle.  Nyhetene gir oss dag-
lige påminnelser om den elendighet som 
mennesker i Ukraina utsettes for.  I dette 
perspektivet er nok våre manglende lever-
anser av ammunisjon og ladekompon-
enter uvesentlige, men det gjør det likevel 
vanskeligere å utøve sporten vår.  Men noen 
krise kan vi ikke kalle det, alt sett under ett. 

De siste månedene av 2022 var mange av oss opptatt 
med å finne arrangører til Norgesmesterskapene i 
2023.  Det har vært tungt å finne disse. På skyting.
no er det lagt ut en tabell der man kan se arrange-
mentene som mangler arrangør frem til 2027.  Vi 
oppfordrer kretser og klubber til å diskutere om og 
når de kan ta på seg et NM.  Vi vil også få på plass en 
«mentorgruppe» med representanter fra alle grener 
som kan kontaktes for å få hjelp til å komme i gang 
med forberedelsene til arrangementet. I tillegg skal 
vi utgi den mye omtalte «Arrangement-håndboken». 
Den er så å si ferdig, og utgis i første halvår 2023. 

Vi opplever stadig tilbakemeldinger på manglende 
informasjon.  NSF legger ut nyheter, referater og 
artikler på skyting.no. Samtidig opplever vi at noe av 
informasjonen glipper og ikke når ut til medlemmene.  
Vi ser også at nyhetene som blir delt på sosiale medier, 
blir lest mest.  Vi vi vil derfor fortsette å dele på sosiale 
medier og samtidig sende ut en e-post hver fredag til 
alle tillitsvalgte i krets og klubb med overskriftene på 
sakene fra skyting.no, samt link til selve saken.

Blysaken og svar fra ECHA venter vi alle på og 
det opptar oss alle.  Men vi har et godt håp om at 
sportsskyting skal bli skjermet fra et totalforbud mot 
bly.  Vi har sammen med DFS og NJFF tatt kontakt 
med Klima- og Miljødepartementet for dialog før 
svaret fra ECHA kommer.  Det som vi da vil jobbe for 
er at Norge ikke går strengere ut enn EU og ECHA.  
Samtidig ønsker vi å innlede dialog for hvordan vi 

skal ivareta blyet på de skytebanene som er i drift og de 
som er nedlagt.  For oss i NSF er det viktig å stå sam-
men med de andre organisasjonene i denne saken.

Foreløpige rapporter for test av kulefang av stål på 
Løvenskioldbanen, der det ble skutt med rifle cal 6.5 
x 55, viser at oppsamlingen ikke er som håpet.  For 
detaljer må vi vente til endelig rapport foreligger.  Det 
er også testet med samme ammunisjon mot sandfang.  
Resultatene fra dette foreligger heller ikke, men mye 
tyder på at dette fungerer bedre.  Vi venter spent på 
den endelige rapporten.

NSF skal gjennomføre skytterting søndag 23.april på 
Gardermoen.  Innledende forhandlinger og gjennomgang 
av innkomne forslag skjer dagen før.  Offisiell frist for 
innsending av forslag er 23.mars i henhold til NIFs 
lovnorm.  Dette er veldig kort frist forbundet å behandle 
innkomne forslag,  derfor oppfordres alle til komme med 
forslag innen 23.februar.  Forslag kan fremmes fra både 
klubb og krets, men det anbefales at forslag koordineres 
av kretsene.  Tilbakemeldingen fra valgkomiteen er at de 
er godt i rute, men at de ennå mangler noen medlemmer 
i utvalg og komiteer.  Jeg vil derfor oppfordre dere til å 
komme med forslag til Valgkomiteen hvis dere selv, eller 
kjenner andre som, ønsker å bidra.

Har dere saker eller forslag for forbedring eller 
forandring, så nøl ikke med å ta kontakt.  Vi planleg-
ger kvartalsvise dialogmøter med kretsene og det er 
fult mulig og ønskelig om flere deltar.  Vi oppfordrer 
kretsene til å videresende innkallingen til klubbene. 
Første dialogmøte i 2023 er 8.februar. 

Jeg oppfordrer alle til å kontakte et tidligere eller et 
passivt medlem. Inviter dem tilbake på skytebanen.  
Lag noe sosialt rundt dette i en hyggelig setting. Vi 
trenger flere aktive medlemmer i klubbene.  Dette til 
det beste for alle!

Bjørn Harald Vik

President

VINTER
– NYTT SKYTTERÅR

mailto:oda.lovseth%40skyting.no?subject=
mailto:oda.lovseth@skyting.no
www.skyting.no
mailto:email:oda.lovseth%40skyting.no?subject=
mailto:nsf@skyting.no
mailto:b.josefsen@mil-tek.no


54

SiSTE NYTT fRa

BREDDEiDREttSkoMitEEN

Nytt år gir oss alle nye muligheter og ut-
fordringer! 
 
Det er en rekke stevner i terminlisten, både de faste, 
vante lokale stevnene og gledelig: en rekke NMer 
faller på plass. For oss alle er det å ikke ha på plass 
NM-arrangementene er utfordring. 

Når dette skrives er det bestemt at det skal holdes 
et digitalt møte mellom forbundet og kretsene, for 
å se på hva en kan gjøre for å få flere arrangører av 
for eksempel NM-luft. Det er også tatt et initiativ for 
å få samlet den kompetansen som finnes ute i Skyt-
ter-Norge, for å kunne tilby den til andre som søker å 
arrangere. 

I år er det forbundsting og det blir spennende å følge 
forhandlingene og se resultatet av valgene, med andre 
ord: få vite hvem som skal fortsette det arbeidet 
som er påbegynt nå og hvilke føringer tinget legger 
for kursen.  I forbindelse med tinget skal vi i BIK ha 
gleden av å dele ut fortjent heder til årets skyttersjel, 
årets klubb og årets arrangør. Her er det bare å sende 
inn forslag på de dere mener fortjener å bli løftet 
fram, så vil vi etter at fristen er gått ut lese begrun-
nelsene samt kåre vinnerne, slik at disse kan presen-
teres i løpet av denne helgen. 

Jeg kopierer teksten fra i fjor: Det er en stor ære å få 
hedre innsats i bredden på denne måten. Uten den 
dugnad som legges ned fra enkeltpersoner ville ikke 
klubbene klart å gjennomføre den aktiviteten som 
gir oss alle mulighet til å utøve den sporten vi er glad 
i! Det er jo dessverre ikke mulig å hedre alle, men vi 
håper at de som blir presentert etter hvert vil op-
pfattes som verdige og gode representanter for ALLE 
personer, lag og klubber i hele landet som ukentlig 
legger til rette for aktivitet.

Det nærmer seg både årsmøter i klubber og kretsting 
- dette er viktige arenaer for oss alle som medlemmer 

å være med på. Det er på klubbens årsmøter at klub-
bens framtid bestemmes - har du en mening om hva 
klubben din burde drive med, og hvordan?  Møt opp 
på årsmøtet og bruk stemmen din. Det samme gjelder 
kretsen - hva vil du som medlem av klubb at kretsen 
skal og bør gjøre for å fremme skytesporten? Løft det 
fram via klubb og bidra til at vi sammen nettopp kan 
få fram den fantastiske idretten vår.

Det er i disse fora du best kan få gehør for det du 
mener, ikke i kommentarfeltet på Facebook eller 
andre sosiale medier. 

En liten oppfordring til slutt, med referanse til 
kommentarer i sosiale medier: Tenk deg om før du 
skriver. Husk at personen i “andre enden”, som oftest 
er en frivillig, som bruker av sin fritid, for etter beste 
evne å drive sporten vår framover. Å motta (neg-
ative) tilbakemeldinger vil være en naturlig del av 
dette - alle kan ikke alltid være like godt fornøyd. Men 
personhets er ikke akseptabelt. 

La oss alle tenke oss om og bli flinkere til å diskutere, 
og ikke ønske å “ta” noen.

Thomas Strøm

Leder Breddeidrettskomiteen 

SiSTE NYTT fRa

toppiDREttSkoMitEEN

Siri Mortensen

Leder Toppidrettskomiteen 

2023 er godt i gang og det er kun et og et 
halvt år igjen til OL i Paris. For utøverne 
våre betyr det forberedelser og kampen om 
kvoteplasser. Det vil bli et innholdsrikt år 
med en travel konkurranseplan.
 
Våre yngste på rifle hadde kvalifisert seg til EYL-fi-
nalen, dette er en lagkonkurranse på luftrifle for 
deltakere under 19 år. Våre ungdommer ble nr 3 i sin 
gruppe under finalen, vel gjennomført!

I oktober var det VM for leirdue, rifle og pistol. 
Skeetskytterne våre hadde noe variasjon i resultatene. 
Rifleskytterne startet mesterskapet med en rekke noe 
sure 4.-plasser, men bekreftet at vi er med helt i top-
pen og kjemper om medaljene. Etter hvert i mester-
skapet hadde vi marginene på vår side, og det ble 11 
medaljer til rifleskytterne. Det er også svært gledelig 
at Jenny Stene fikk med seg en kvoteplass fra mester-
skapet etter sølv på match 50m.  Pistolskytterne 
gjennomførte flere gode konkurranser. Bestenotering 
sto Ane Bjørkås Torgersen og Hans Wang Nøstvold 
for, de var svært nære en bronsemedalje i 25m stand-
ardpistol mixed team junior. Det er en ung tropp, og 
med mange gode gjennomføringer lover dette godt 
for fremtiden. 

I VM for para stilte Norge med fire utøvere. Beste 
prestasjon stod Martin Sørlie-Rogne for, som skjøt ju-
niorverdensrekord og norsk rekord i øvelsen R9 50m.
Jenny Stene, Jeanette Hegg Duestad, Jon-Hermann 
Hegg, Simon Kolstad Claussen og Ole Harald Aas 
var tatt ut til Presidents Cup i 2022 (WC-finale). Det 
ble prestert på et meget høyt nivå, men det ble ingen 
medaljer denne gangen. Uansett veldig bra gjennom-
ført av våre utøvere.

Toppidrettsplanen og Sportsplanen ble publisert 
1.desember og 52 utøvere er tatt ut på Skytterland-
slaget 2023. Et slikt uttak er alltid brutalt, og det vil 
være både glede og skuffelse involvert. Vi varslet i 
2022 at det ville bli færre utøvere på Skytterlands- 

laget i 2023, da vi i 2022 ga flere muligheten på 
grunn av koronapandemien. Vi skulle gjerne tilbudt 
en landslagsplass til enda flere, men økonomien set-
ter sine begrensninger. Vi håper imidlertid at utøvere 
fortsetter sin satsning og kjemper om å kvalifisere 
seg til internasjonale konkurranser gjennom vurder-
ingsstevner. Vi har i år prøvd å være enda tydeligere 
i Sportsplanen, ved å bruke flere ord for at det skal 
være enklere å forstå organisering og prosesser. 

Uwe Knapp var siden januar 2018 trener og land-
slagssjef for pistol. Han har valgt å gi seg etter at det 
i høst var samtaler der partene ikke kom til enighet. 
Vi takker Uwe for engasjementet og arbeidet med det 
norske pistolmiljøet. Det er gledelig at Ingeborg Gran 
trer inn som trener for pistolskytterne på Skytterland-
slaget UNG. 

Under Idrettsgallaen på Hamar i januar var Jeanette 
Hegg Duestad nominert til Årets Kvinnelige Utøver 
og Espen Berg-Knutsen til Årets Trener. De vant ikke, 
men det er morsomt at vi blir lagt merke til. 

Årets første uttak har også blitt gjennomført og 23 
utøvere er tatt ut til EM 10m som arrangeres i Tallinn 
7.-12.mars. 

Sesongens første World Cup er også allerede skutt, 
denne gangen var det kun Jørgen Engen som deltok 
for Norge i Skeet, han endte på en fin 15.plass. 

Vi ser frem til et innholdsrikt 2023!
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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!

SiSTE NYTT fRa

tEkNiSk koMité

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

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

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

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

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

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

• Skytterforbundet får registrert aktivitet, noe som 
er viktig ved tildeling av offentlige midler.

• Skytterforbundet får automatisk oversikt over 
«gode resultater» som det er verdt å legge merke 
til.

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

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

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

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

Følg oss påMobil: 91 63 89 41   –   91342125

I n n e n d ø r s - L S  b l e  e n  su k s e s s

post@skytterbriller.no

Foto: Tom-Vegard Feltstykket

Vi hjelper 
gjerne flere.  

SEND OSS 
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Ingeborg gran:
Ny TRENER fOR PISTOljuNIORENE

Ingeborg Gran skal trene de unge  
pistolskytterne. 

Ingeborg Gran er nå ansatt som 
trener for pistolskytterne våre, i 
Skytterlandslaget UNG. Hun går 
inn i en 25% stilling, og fortsetter i 
sin jobb i politiet i Trøndelag. 

- Jeg er veldig glad for å få 
denne muligheten til å jobbe med 
de unge pistolskytterne våre. Det 
er et stort ansvar og jeg kjenner 
litt på frykten for å ikke strekke til, 
men jeg har tenkt å gi alt innenfor 
de rammer vi har og jeg gleder 
meg voldsomt, sier Ingeborg. 

Ingeborg er en av landets beste 
kvinnelige pistolskyttere. 50 
åringen viser oss at alt er mulig, 
og at alder bare er et tall. Hun 
har mange år bak seg på langsla-
get, med deltakelse i både World 
Cup og andre internasjonale 
mesterskap. Den siste tiden har 
hun vært engasjert av forbundet 
som instruktør. Til vanlig jobber 
Ingeborg som politi og er bosatt 
på hjemgården sin på Inderøy, rett 
sør for Steinkjer. 

Sportssjef Tor Idar Aune har 
mange gode ord å si om den nyan-

satte treneren:  
     - Ingeborg innfrir det vi ønsker 
av en trener for ungdommer på 
veien mot en toppidrettskarriere. 
Hun er åpen, ærlig, entusiastisk 
og god til å prate med folk. Med 
Ingeborg får vi en trener med stor 
kunnskap om pistolskyting og som 
kan sikre både utvikling og trivsel 
blant pistolskytterne. 

Ingeborg var tidlig i år med 
pistolskytterne på samling for før-
ste gang, og hadde mange lovord 
å komme med til laget. Til tross 
for at hun kjenner mange av dem 
fra før, ser hun frem til å bli kjent 
med helt nye ungdommer:

- Det var spennende og fint 
å møte utøverne på samlingen. 
Mange kjenner jeg godt fra før, 
men det er også helt nye ungdom-
mer å bli kjent med. Jeg føler alle-
rede på et stort ansvar for å gi dis-
se satsende skytterne det tilbudet 
de fortjener, og skape motivasjon 
i hele gruppa til å legge ned det 

arbeidet som kreves for fortsatt 
utvikling. Vi skal både være tålmo-
dige og pushe noen grenser etter 
hvert. Men aller mest skal vi skape 
trivsel og trygghet sånn at vi til en 
hver tid gjør dette sammen som et 
lag, sier den nye UNG-treneren på 
Skytterlandslaget. 

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

Ammunisjon og rekvisita 

skytterprodukter.no

https://www.skytterprodukter.no/
mailto:ordre@norma.no
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nM 15 Meter på nordstrand

kjEMpEHøyt Nivå

I januar arrangerte Nordstrand sportsskyttere NM på 15 meter for både frigevær og 
standardgevær i Ekeberghallen. I frigeværøvelsen skytes det 45 og 30 skudd stående, de 
fleste bruker matchgevær, mens det skytes 30 skudd med standardgevær, for de aller 
fleste Sauer. 

Skytterne i sving i Ekeberghallen.

meter med sølv i både standard- 
og frigeværøvelsen. 
- Det var veldig spennende å 
være med i NM. Spenning er gøy, 
og spesielt gøy er det at jeg kan 
konkurrere mot andre som er 
veldig gode, forteller Tina. 
For mange skyttere kan overgan-
gen fra sittende til stående være 
utfordrende. Unge kropper i utvik-
ling og fare for mulige ryggskader 
er noe som holder mange tilbake 
når det gjelder en brå overgang til 
ståendeskyting. Men Tina er som 
unge og ivrige flest, hun ser ikke 
hindringer, men overkommelige 
utfordringer. Hun forteller om det 
gode miljøet hun har rundt seg på 
Nøtterøy, som har gjort det mulig 
for henne å prestere så bra og lære 
så mye på ganske kort tid. 
- Jeg er et konkurransemenneske, 
og jeg blir trigget av å gjøre det 
bra. Samtidig er det et spesielt 
godt miljø på Nøtterøy, hvor det er 

skyttere i alle aldre. Jeg blir veldig 
godt tatt vare på og fulgt tett opp 
av engasjerte trenere. Det er også 
mange erfarne og gode voksne 

skyttere på Nøtterøy som gir meg 
mange gode råd, og som også vil 
at jeg skal satse, forklarer hun. 
Å stå i sitt første NM er ikke 

Allerede etter første lag var det sju 
skyttere med 450 poeng i fri-
geværøvelsen, og senere fulgte til 
sammen 13 skyttere med fullt hus. 

I den uoffisielle NM-øvelsen 
standardgevær gjennomførte fem 
skyttere til 300 poeng. Her også, 
var det tette resultatlister. Prestas-

jonene og gjennomføringene sto 
til høyt nivå. 

TINa Fra NøTTErøy kLINkET 
TIL I SITT FørSTE NM 

Det er alltid morsomt å se kniving 
i toppen og mange gode resultater 
på et NM, men ekstra gøy er det å 

se noen lykkes i aller første forsøk. 
Tina Brynjulfsen, som skyter for 
Nøtterø skytterlag avdeling NSF, 
var i år med på NM 15 meter for 
aller første gang. Hun er 14 år og 
har holdt på med skyting i 3 år, 
men har nettopp begynt å skyte 
stående. Til tross for dette, im-
ponerte hun under årets NM på 15 

14-årige Tina Brynjulfsen  er nybegynner på stående, men leverte knallbra i NM!

https://www.thrane.no/en/
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bare-bare for en 14-åring, det er 
mange inntrykk og en skal være 
allsidig for å håndtere så mange 
skudd på så kort tid i stående 
skytestilling. Ikke bare er det to 
forskjellige øvelser, det er også to 
ulike våpen, det krever en spesiell 
allsidighet som skytter å håndtere 
begge øvelser. Tina holdt like vel 
hodet kaldt, og hadde fokus på 
arbeidsoppgavene sine underveis. 
- Jeg prøvde å stenge de fleste 
tankene ute, men jeg tenkte like 
vel på at jeg skulle gjøre mitt be-
ste. Mest fordi jeg er ganske fersk 
med både skytestillingen, match- 
og salongrifla. Men etter NM 
sitter jeg igjen med bare glede, jeg 
gleder meg til neste gang. Spesielt 
når det gikk så bra som det gikk, 
får jeg mer og mer lyst til å bli 
med i flere konkurranser, avslutter 
ungjenta fra Nøtterøy. 

Under kan dere lese mer om 
klassevinnerne fra årets NM 15 
meter. Ytterligere informasjon om 
mesterskapet finner dere på Nord-
strand sportsskyttere sine sider, 
eller på skyting.no. 

15 METEr STaNDarDgEvær: 

Senior: Katrine Aannestad Lund, 
Numedal, 300 22*
Junior: Veronica Brantzæg, Mer-
åker, 299 17*
Ungdom: Synnøve Berg, Kisen, 
300 19*
V45: Hanne Skarpodde, Kisen, 
294 7*
V55: Ivar Rinde, Nordstrand, 295 
10*
V65: Knut Bakken, Meråker, 294 
5*
V73: Bjørn Egil Hansen, Nøtterø, 
292 6*
R15: Vegard Sørlie Krogsæther, 
Nøtterø, 296 12*

15 METEr FrIgEvær: 

Menn senior: Simon Kolstad 

Clausssen, Kisen, 450 32*
Kvinner senior: Milda Marina 
Søberg Haugen, Kisen, 450 38*
Junior menn: Jens Olsrud Østli, 
Stange, 450 26*
Junior kvinner: Pernille Nor-Woll, 
Kisen, 450 28*
SH2: Martin Sørlie-Rogne, Kisen, 
450 38*
Ungdom: Synnøve Berg, Kisen, 
300 23* (skyter 30 skudd) 
V45: Randi Karoliussen, Levanger, 
448 16*
V55: Nils Petter Håkedal, Nøtterø, 
445 23*
V65: Knut Bakken, Meråker, 435 
11*
V73: Bjørn Edvard Fremstad, 
Kisen, 428 9*
En av Norges Skytterfor-
bunds mest trofaste tillits-
menn i det forrige århun-

Nils Petter Håkedal

dre, Bergfinn Oldertrøen, 
har gått ut av tiden. Han 
døde 28. november, 94 år 
gammel.

Bergfinn ble født på Tynset og 
vokste opp på bruket Øistad på 
Telneset med sine foreldre og 2 
brødre. Etter 2. verdenskrig gikk 
han inn i forsvaret, nærmere be-
stemt Flyvåpenet, hvor han forble 
inntil han ble pensjonert som 
oberstløytnant. Gjennom forsvaret 
ble han interessert i pistolskyting 
og meldte seg i 1953 inn i Norske 
Offiserers Pistolklubb, en klubb 
han var trofast mot hele sitt liv og 
ble æresmedlem av i 1990. I 1984 
ble han tildelt klubbens heder-
stegn.

I sin aktive periode utøvet han pis-
toløvelser fra finpistol til grovpis-
tol, men det var fripistol som ble 
hans gren. Han oppnådde flere 
NM-medaljer, hvorav 2 gull.

Bergfinn var en «altmuligmann», 
en som kunne brukes til det 
meste i en organisasjon. Han var 
oppmann, trener, baneansvarlig, 
lagleder, forhandler og dirigent 
på flere forbundsting. Fra 1970 til 
1972 var han en dyktig leder av 
datidens Pistolseksjon, men trakk 
seg da han han i oktober 1972 ble 
ansatt som forbundets første For-
bundssekretær. Inntil da hadde 
NSFs drift vært basert kun på friv-
illighet, og ansettelsen av Bergfinn 
betydde mye for organisasjon-
ens utvikling. Han var ansatt i 
to år, men valgte å gå tilbake til 
Luftforsvaret da permisjonstiden 
løp ut. Han ble tildelt Norges 
Skytterforbunds hederstegn i sølv 
i 1969 og gull i 1978.

Bergfinn hadde mange jern i ilden. 
Da aktiviteten i NSF avtok ble han 
en ivrig turmarsjgjenger og aktiv i 
Turmarsjforbundet, en hobby han 
delte med sin kjære Olaug.
Jeg tror han gjennomførte de 
fleste store turmarsjer som ble 
arrangert i Norge og Europa mens 
han var på det mest aktive. Han 
var også en ivrig filatelist og var i 
mange år bibliotekar i Oppegård 
Filatelistklubb.

Et langt, aktivt liv er over; vennen 
og tillitsmannen Bergfinn vil bli 
savnet.

Unni Nicolaysen

Bergfinn Oldertrøen

Amalie EvensenKnut Bakken

Amanda Sofie Pettersen

Milda Marina Søberg

Randi Karoliussen

Bjørn Egil Hansen

Synnøve Berg

MINNEORD – BERGFINN OLDERTRØEN
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KOmmENDE mESTERSKAP

NM-vEka 2023 - SETT av DaTOEN! 

NM-veka er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund, med Norsk Tipping som hovedsponsor. 
Konseptet NM-veka gir muligheter for mange av våre idretter til å møtes under «ett tak» for å arrangere sine 
norgesmesterkap. NM-veka er derfor et viktig fellesarangement for mange idretter, som ellers går på rundgang 
i Norge for vinter- og sommeridretter. NM-veka viser ikke bare bredden, men også mangfoldet i bredden av og i 
norske idretter. I år skal dette arrangeres 16.-21.juni i Trondheim.
Nærmere datoer for de ulike skyteøvelsene, samt påmelding, kommer og vil bli publisert på skyting.no. Men 
sett av datoen, slik at dere får blitt med på årets begivenhet her i Norge: NM-veka 2023! 
Link til NM veka 

NM LUFT TIL MELHUS – NM FELT TIL LarvIk 

Nå er arrangementet av NM luftpistol og luftrifle for 2023 spikra. Mesterskapet, som blir felles, avholdes 13.-15.
oktober i Melhus sør for Trondheim, med Melhus pistolklubb som arrangør. Også NM feltpistol er i boks. Farris 
sportsskyttere i Larvik har tatt på seg arrangementet som avholdes i uke 28, 10.-16.juli. Mer informasjon om 
mesterskapene vil komme utover våren og publiseres på våre sider. Så foreløpig kan dere krysse av datoene i 
kalenderen! 

LaNDSSTEvNET FOr rEkrUTTEr

Arrangørene for Landsstevnet 10m og 50m 2023 er klare. Endelig skal arrangementet gjennomføres på «vanlig 
måte», med fysisk oppmøte på et og samme sted. På grunn av koronarestriksjoner de siste årene har klubbene 
selv stått ansvarlige for å skyte på sine hjemmebaner, og sende inn resultater til en arrangørklubb. Men i år skal 
vi igjen samles. Stjørdal pistolklubb arrangerer landsstevnet 10 meter, pistol og rifle, på Skatval den 25.mars. 
Vestre Bærum salongskytterlag arrangerer Landsstevnet på 50 meter, rifle, på Jordbru den 17.juni. Mer in-
formasjon om stevnene kommer, det er bare å sette av datoene og følge med på hjemmesiden vår, skyting.no. 

AREX ZERO 2 OPTICS READY

En standard full-size variant som ikke mangler noe! 

Dette er pistolen som gir uendelig mange gode opplevelser på 
banen. Vi anbefaler denne til alle nybegynnere, og viderekomne 
som vil dyrke den gode skyte opplevelsen. Ideell for skytterlag. 

Anbefales for: 
Felt Militær, Dynamisk Production, PPC1500.
Kan også benyttes i Felt Grov. Dynamisk Open. 
Dynamisk Standard. 

Pris: 14.695,-

SE MER AV AREX ZERO 2 PÅ WWW.LANDRO.NO

Spesifikasjoner

· Match Grade løp, 11cm
· 2x 18 skudd magasin
· Lavprofil White-dot fram- baksikte, 
  montert på standard spor.
· Picatinny rails - 4 slots
· Ekstern hammer
· Ladd-kammer indikator
· Ambidextrous magasin utløser
· Ambidextrous sikring
· De-cock / slide-stop betjening
· Nitrokarburisert slide i mørk grafitt farge 
  og serratert både foran og bak.

https://www.skyting.no/2023/01/03/nm-veka-2023/
http://www.skyting.no
https://www.landro.no/


1716

ny elIteskytter Med 

kNallRESultatER 

Å komme inn på elitelandslaget er stort i seg selv, men det å prestere i første repres-
entasjon er kanskje enda mer prestisje. I januar i år gikk H&N cup, tidligere kjent som 
IWk Munchen, av stabelen i Tyskland. Her stilte Norge med et sterkt rifle- og pistollag, og 
blant rifleskytterne var Milda Marina Søberg Haugen. 

- Det er utrolig artig å kunne være 
en del av et så bra lag som elite, 
både når det gjelder prestasjon, 
men aller mest med tanke på 
hvor sammensveiset laget er. Jeg 
kommer inn i en gjeng som er 
åpen, ærlig og har utrolig mye 
humor. Dette er jo et must når 
vi tilbringer så mye tid sammen. 
Det er selvsagt stas å få bli med 

på laget, men også noe rart, når 
vi er så utrolig mange gode jenter 
om dagen. Det er hard kamp om 
plassene. Jeg følte meg kanskje 
litt liten i starten, men jeg har blitt 
tatt godt imot av hele gruppa og 
jeg har god dialog med trenere for 
å gjøre opplevelsen best mulig. Og 
kanskje aller viktigst, det ligger 
hard jobbing bak denne plassen, 

så jeg er stolt av at jeg har fått det 
til, forteller Milda om uttaket og 
den siste tiden. 

Milda kom inn på elitelaget på 
riflesiden rett før jul, som as-
pirant sammen med Ole Martin 
Halvorsen. I tillegg til disse to ble 
også Ruben Grønbeck Lillerud tatt 
opp i samme rolle på leirduesiden. 

Som aspiranter får de muligheten 
til å vise sine kvaliteter og teste 
plass på elitelaget. Det krever mye 
av utøverne, både når det gjelder 
motivasjon, dedikasjon, fysikk 
og ikke minst mengdetrening i 
skytingen. Vi har tatt en prat med 
Milda for å høre hennes tanker, 
etter prestasjonene i H&N cup i 
januar. 

- Jeg hadde ikke spesielt store 
tanker før mitt første store stevne 
som eliteskytter. Det er fort gjort 
å komme i en forsvarsposisjon 
om å måtte forsvare plassen, men 
dette har jeg klart å legge fra meg. 
Jeg har trent godt i forkant, jeg 
føler meg som en del av gjengen 
og jeg har hatt gode samtaler med 
trenere som har gjort det mulig for 
meg å stå å skyte et mesterskap 
som dette, forteller Milda etter 
hjemkomsten. 

kUNSTEN Å BaLaNSErE 
IDrETT, STUDIEr Og jOBB

Men hva skal egentlig til? 
Hvor mye skal man trene? Hva 
skal man trene på? Hvordan skal 
man balansere jobb, skole og 
idrett? For å prestere på de høyder 
vi ser eliteskytterne i Norge prest-
ere på, er man nødt til å spisse 
satsningen og til enhver tid vite 
hva man holder på med. Milda 
forteller at miljøet har hatt mye å 
si for hennes utvikling og satsing 
de siste årene. 

- Jeg har skutt mye sammen med 
skyttere som er bedre enn meg 
selv, så jeg har hatt noe å strekke 
meg etter. Noe å jage. Selv hvor 
bra jeg selv synes jeg skyter, er det 
alltids noen som har vært bedre, 
og dermed har jeg ikke kunnet 
godta å være fornøyd. Som følge 
av det har jeg fått en rask progres-
jon. Samtidig har jeg hatt mye 
fokus på fysisk trening, i tillegg til 
at jeg må prioritere hard i hverda-

gen, ettersom jeg både studerer og 
jobber. Selv om det siste året har 
vært travelt, tror jeg stor variasjon 
er til nytte når jeg fortsatt er på 
det stadiet at jeg ikke helt enda 
kan fokusere utelukkende på 
skyting. 

Milda studerer og jobber ved siden 
av skytingen, og hun er i motset-
ning til flere av de andre på elitela-
get, fulltidsstudent i vernepleie. 
Hun holder med andre ord ikke 
på med skyting på fulltid, men 
prioriterer i stedet å holde på med 
studier og jobb nå som hun enda 
kan. Det er ikke bare ulemper med 
det, i følge Milda.  - Når jeg job-

ber, leser eller er på skolen, så er 
jeg nødt til å tenke på andre ting 
enn skyting. Det gjør at jeg har 
fokus på skyting når jeg skal skyte, 
og trene. Å variere fokus gjør at 
jeg har fokus på hva jeg skal jobbe 
med på trening – på trening. Det 
har hjulpet meg med å jobbe mer 
målrettet, forklarer hun. 

IMPONErTE I FørSTE  FOrSøk 

Under den første dagen i konkur-
ransen H&N cup, imponerte 
Rørosjenta med å skyte best av 
alle i kvalifiseringen med 633,3 
poeng på 60 skudd luft. Dette med 
blant annet en 107-serie under-

Her skyter Milda finalen i H&N cup i Munchen
En blid og fornøyd MIlda etter flott innsats i Tyskland
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veis. For å sette prestasjonen i 
perspektiv, er dette det beste nor-
ske resultat skutt i denne øvelsen 
noensinne av en nordmann, 
uansett kjønn.
 
- Under innledende skyting 
snakker jeg utrolig mye med meg 
selv, jeg jobber hardt under hvert 
eneste skudd, jeg repeterer ord i 
hodet under hele konkurransen. 
Til å begynne med kommer det 
tanker som sier at jeg er nødt til 
å skyte bedre, men jeg prøver å 
snu det ved å fokusere på at det er 
mange skudd igjen, at alt kan skje 
og at hvert skudd teller, forklarer 
hun. En poengsum som 633,3 står 
det stor respekt av, og til tross for 
mye hard kjemping og repeter-
ende indre dialog, forteller Milda 
om en opplevelse hun ikke har 
kjent på tidligere. - Omtrent halv-
veis i konkurransen får jeg brått 
stålkontroll, og jeg stoler på meg 
selv. Jeg gjør hvert eneste skudd 
likt og har en ro i kroppen jeg ikke 
har kjent på like tydelig tidligere. 
Underveis syns jeg det er utrolig 
gøy å kjenne på stålkontrollen, at 
det bare er morsomt å skyte, og se 
at skuddene går der jeg ser at de 
går, legger hun til. 

Lagvenninnene Jeanette Hegg 
Duestad og Jenny Stene skjøt 
begge 630,8, og Katrine Lund en-
dte rett utenfor finalen med 628,9 
poeng. Dermed sto tre jenter med 
flagget på lomma i finalen. Det var 
lenge en hard kamp. Jenny går ut 
som nummer åtte, mens Jeanette 
og Milda står igjen helt til siste 
slutt og gullfinalen. To norske 
jenter fikk dermed oppleve å skyte 
gullfinale mot hverandre under 
første dag av H&N cup. - Det var 
veldig gøy å stå i gullfinale mot 
Jeanette. Jeg vet hvor godt hun 
skyter, og jeg vet når jeg står der at 
det vil bli tøff konkurranse. Tidlig i 
finalen føler jeg at jeg har god kon-

troll over pust og nerver, men i det 
gullfinalen starter girer jeg meg 
selv opp, og klarer ikke kontrol-
lere nervene slik jeg ønsker. Det 
står urolig, og jeg må gå mer etter 
timing enn kontroll. Like vel, en 
slik type finale er vanskelig å øve 
på, man trenger egentlig bare er-
faring i disse situasjonene. Derfor 
vet jeg at hver gang jeg skyter en 
slik finale, blir jeg mer rustet og 
klar til å holde nerver i sjakk neste 
gang. Men det var likevel gøy å ta 
dobbelt norsk, og med tre av fire 
jenter i finalen. Det var og er en 
motivasjon i seg selv, sier hun. 

HjELPEr STOrT PÅ MOTIvaS-
jONEN 

Som om ikke dag en var nok for 
Milda, presterte hun på mesterlig 
vis under dag to også. Denne gan-
gen vinner lagvenninne Jeanette 
kvalifiseringen med 632,5 poeng, 
men med en dress som ikke går 
gjennom etterkontrollen, blir hun 
dessverre diskvalifisert og mister 
både resultatet sitt og muligheten 
til å skyte finale. Jenny var nest 
best i kvalifiseringen med hele 
632,0 poeng, og Milda ble num-
mer sju med 630,5 poeng. Bare 
tre tideler fra finale skjøt Katrine 

629,7 poeng, og igjen sto to norske 
jenter i finalen.
 
I finalen blir Milda nummer tre 
og tar sin andre medalje i H&N 
cup 2023. Jenny blir nummer sju. 
Med både medaljer og erfaring i 
bagasjen, er Milda målrettet og ser 
fremover, etter hjemkomsten. 

- Disse prestasjonene hjelper 
stort med motivasjonen for videre 
trening og konkurranser. Jeg 
får svar på at jeg klarer å holde 
hodet kaldt når det gjelder, det 
gir selvtillit, og det er et svar på at 
det jeg gjør i konkurranse og på 
trening fungerer. Det er så mange 
gode jenter som skyter nå, så 
akkurat nå er jeg veldig fornøyd, 
men jeg er nødt til å se fremover 
og trene godt. Men jeg vet at det 
jeg har gjort frem til nå, lønner seg 
i lengden, avslutter Milda. 

Monitoren med Mildas rekordresultat

Idrettsgallaen:

to NoMiNERtE fRa NSf

Under idrettsgallaen 2023, som også i år ble arrangert i CC-amfi på Hamar, hadde vi 
gleden av å se to av våre nominert. En utøver og en trener. 

Jeanette og Espen var begge nominert til hhv. årets 
kvinnelige utøver og årets trener.

Jeanette Hegg Duestad har lagt en 
fantastisk 2022-sesong bak seg, 
rangert som nummer en i verden 
i OL-øvelsen 50 meter halvmatch. 
På våren vant hun begge World 
Cup-konkurransene hun deltok 
i i denne øvelsen, i Kairo og Rio 
de Janeiro. På høstparten ble det 
først en 4.plass i EM i Wroclaw 
før en bronsemedalje i VM i Kairo 
i samme øvelse. Dessuten vant 
Jeanette 4 VM-gull på 300 meter, 
EM-gull på 50 meter match 
mixed team og tok seire på både 
10 meter mixed team, 50 meter 
match mixed team og 50 meter 
match lag (tre jenter) i løpet av 
2022. Vi er stolte over å være rep-
resentert på idrettsgallaen, og å se 
at eliteutøverne våre, som legger 
mye tid og ressurser i skytin-
gen, får honnør for alt arbeidet. 
Dessverre holdt det ikke frem 

denne gangen, og Therese Johaug 
stakk av med kula for Årets kvin-
nelige utøver. I denne kategorien 
kjempet Duestad mot åtte andre 
toppidrettsutøvere.  

Trener for skytterlandslaget elite, 
Espen Berg-Knutsen, ble nomin-
ert i kategori Årets trener. Som 
en av sju trenere var Berg-Knut-
sen i svært godt selskap.  Vinner 
ble håndballtreneren Thorir 
Hergeirsson, som har trent kvin-
nelandslaget med stor suksess 
i mange sesonger.  I statuttene 
heter det at prisen tildeles den 
treneren som det siste året har 
vist fremragende kvaliteter som 
coach og trener, og har oppnådd 
svært gode resultater, fortrinns-
vis internasjonalt, gjennom sitt 
arbeid med prestasjonsutvikling. 
Dette innfrir Berg-Knutsen. I løpet 

av 2022-sesongen kan vi se tilbake 
på at rifleseniorene hele 49 ganger 
har klatret opp på pallen i EM, 
VM og World-cup. Jeanette Hegg 
Duestad og Jon-Hermann Hegg 
ble begge rangert som nummer 
en i verden i OL-øvelsen 50 meter 
halvmatch, sammen leverte de 
også de beste resultatene i OL-
øvelsen 10 meter mixed team i 
fjor. Berg-Knutsen er særlig sterk 
på planlegging og struktur, og har 
bidratt til å skape en toppidrett-
skultur tilsvarende det som kreves 
for å bli best i verden. Han trives 
best på skytebanen i treningshver-
dagen, og kjennetegnes ved sin 
pedagogiske og moderne lederstil. 

Uavhengig av kuler, er dette flotte 
representanter for vår idrett, og vi 
gratulerer med nominasjonene!
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landets flotteste

utENDøRS SkytEaNlEgg

anleggsmaskinene durer nå i skogen mellom E6 og den gamle militære skytebanen på 
Hauerseter, noen kilometer nord for jessheim i Ullensaker. Mot slutten av året vil et av 
landets mest moderne utendørs skyteanlegg stå ferdig, og senest våren 2024 vil de første 
skuddene falle på de nye 50, 100 og 200-metersbanene. Innen da vil rundt 40 millioner 
kroner være investert, sammen med betydelig dugnadsinnsats.

Johan Janssen fra Kisen MSL står der 50 m standplass 
kommer. Skivene settes opp rett nedenfor gravemaskinen, 

og vollen til høyre er skille mot grovkaliberbanene.

Det er DFS-laget Ullensaker 
Skytterlag som står for prosjek-
tet, men landets største NSF-
lag, Kisen MSL har leid seg inn 
på permanent basis, og står for 
byggingen av den nye 50-meters-
banen med 20 skiver. Laget vil 
selvsagt også bruke 200-meteren 
til grovkaliberskyting, og i hov-
edklubbhuset blir det en 15-meters 
innendørsbane som kan brukes 
hele året av begge klubbene. Hele 
skyteanlegget er senket ned i 
terrenget, og skyteretningen er 
optimal, nemlig mot nord. Bygge-
forholdene i området er veldig 
gode, det er nesten utelukkende 
grus, som gjør det enkelt å forme 
terrenget og bygge adkomstvei. Til 
sammen vil 160.000 kubikkmeter 
masse flyttes.

Ullensaker Skytterlag fikk en 
erstatning på 23 millioner kroner 
for området til Teigen skytebane, 
som nå blir boligfelt, nærmest en 
ny bydel på Jessheim. Og utbyg-
gerne av dette området forestår 
og finansierer opparbeidelse av 
skytebaneområdet på Hauerseter. 

DEN gaMLE BaNEN BraNT

I 2011 brant det meste av skyte-
baneanlegget Teigen, der Ullen-
saker Skytterlag hadde hele sin 

virksomhet, og hvor det også 
var miniatyrskyting på 15 meter 
(i klubbhuset) og utendørs på 
50 meter. Saken har aldri blitt 
oppklart, men det synes temmelig 
sikkert at brannen var påsatt. Om-
rådet der banen lå var omregulert 
til boligformål, og det var allerede 
arbeide igang for å relokalisere 
banen. Det hele endte med en 
80-årig leieavtale med Statsskog 
om området på Hauerseter. Vi 
skal avstå fra å gjengi alle detaljer 
i den lange og arbeidskrevende 
prosessen som har pågått siden 
2011. Ettersom prosjektet nå er i 
full gang, fikk det som man forstår 
en lykkelig slutt. Vi lar Johan 
Janssen som har mye av ansvaret 
for Kisen MSLs del i prosjektet 
fortelle om status nå:

-  Savnet av en utendørs 
50-metersbane har vært stort. 
Alfhallen tjener klubben svært 
godt. Men Kisen har en rekke 
toppskyttere som er avhengig av 
å trene utendørs i vær og vind for 
å hevde seg. Nå får de muligheten 
uten å måtte reise for eksempel til 
Løvenskioldbanen. Og for klub-
ben blir det et stort pluss å kunne 
arrangere også utendørsstevner. 
Med inntil 20 skiver og flotte 
klubblokaler både i tilknytning til 

50-meteren og i hovedhuset ligger 
det godt til rette for å arrangere 
store åpne stevner og spesielle 
arrangementer som NM og Nor-
disk Mesterskap for veteraner. Vi 
gleder oss virkelig, sier Janssen. 

DUgNaD Og gjENBrUk

Standplasser og klubbhus i tilknyt-
ning til 100 og 200 meter bygges 
i hovedsak av entreprenører.  
50-metersanlegget vil for en stor 
del bygges på dugnad. Planen er å 
bare ha et lite antall elektroniske 
skiver permanent på banen, det vil 
si reserveskivene klubben har til 
Alfhallen. – Så vil vi fylle opp med 
skiver og monitorer fra Alfhallen 
i utendørssesongen, da er be-
hovet svært lite i hallen. Servere 
og kabling vil være permanent på 
den nye banen sier Janssen. Dette 
betyr selvsagt mye penger spart.

50-METEr TIL 3,5 MILLIONEr

- Kostnaden blir likevel i størrelse-
sorden 3,5 millioner kroner.  Dette 
dekker opparbeidelse av banen, 
elektrisk anlegg, vann og avløp. En 
betydelig del av dette vil dekkes 
av tippemidler og momsrefus-
jon, likevel blir dette et stort løft 
for klubben, både økonomisk og 
arbeidsmessig. Men med en flott  // Tekst og foto: Svein-Erik Tosterud //
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utendørsbane i tillegg til hallen 
på Borgen, vil Kisen MSL ha et 
komplett og moderne skyteanlegg 
for helårsbruk, fastslår Johan 
Janssen. Det er HF Anlegg og 

Skog fra Setskog som opparbeider 
skytebaneområdet med voller og 
infrastruktur. Entreprenørfirmaet 
«Bygg Med Oss» fra Bjørkelangen 
skal bygge alle bygninger, det vil 

si skytterhus, 15 meters bane, 100 
og 200 meter standplasser samt 
skivehusene.

Jørn Dalen (t.v.) og Johan Janssen er sentrale i det enorme skytebaneprosjektet som nå tar form i Ullensaker. De flankerer Carsten 
Hartig fra anleggsfirmaet.

Vi som har ansvar for produk-
sjonen av skytternytt er evig 
takknemlige for alle bidragene 
vi får fra engasjerte bidragsytere 
rundt omkring. Dette er med på 
å gi bladet både bredde og dybde, 
det gjør at vi treffer et bredt 
publikum som finner innholdet 
i bladet interessant. For å alltid 
være oppdatert er vi interessert i å 

høre fra nettopp deg! 
Har du aktivitet i klubben din? 
Skjer det noe spesielt i din krets? 
Har noen i klubben oppnådd noe? 
Kanskje dere har et arrangement 
eller opplever noe som burde få 
plass i neste utgave av skytternytt? 
Ikke nøl med å ta kontakt med 
oss. Alle ideer og saker blir vurdert 
med i bladet, og vi setter pris på å 

høre fra folkene som lever, utøver 
og organiserer idretten vår rundt 
om i det ganske land. 
Har du et forslag til en aktuell sak 
– kontakt redaktør Oda Løvseth 
på mail oda.lovseth@skyting.no! 

HAR DU TIpS TIL SAKER TIL SKYTTERNYTT? 

FORSLAG TIL NYTT NASjONALT RIFLEREGELVERK

I fjor sommer oppnevnte Tek-
nisk Komité (TK) sammen med 
administrasjonen en prosjekt-
gruppe som fikk som mandat 
å foreta en total gjennomgang 
av NSFs nasjonale rifleregler. 
Dette omfatter nasjonale til-
legg til og tilpasninger av det 
internasjonale regelverket, 
øvelsestilbudet i vanlige appro-
berte stevner, NM og eventuelle 
spesielle regler for ungdom, 
veteraner og paraskyttere.

Prosjektgruppa fikk blanke 
ark og et oppdrag om å tenke 
nytt. De startet arbeidet sitt i 
august 2022 og tidsplanen som 
innebar at et ferdig forslag skal 
oversendes TK og Forbunds-
styret i februar 2023, ser ut 

til å holde. Arbeidet har vært 
ledet av administrasjonen 
v/,idrettskonsulent Helene Røn-
ningen. Prosjektgruppen har 
bestått av medlemmer med god 
kompetanse og bred erfaring 
på rifle som gren, de har blant 
annet erfaring fra breddeidrett, 
barn og ungdom, toppidrett og 
paraskyting. De er også spredt 
på ulike konkurranseklasser og 
geografi. 

Gruppen har bestått av:
Sonja Tobiassen, Kalotten 
Miniatyrskytterlag, Øyvind 
Solbrekken Flatla, Kisen Mi-
niatyrskytterlag,  Geir Magne 
Rolland, Åsane Sportsskytterlag
Jeanette Hegg Duestad, Nøtterø 
Skytterlag avd. NSF, Dag Olav 

Rønning, administrasjonen     
Helene Rønningen, adminis-
trasjonen.

Magnus Strømdal fra TK har 
også deltatt på noen av møtene.

Hva Har værT vIkTIg FOr 
PrOSjEkTgrUPPEN?

Prosjektgruppen har forsøkt å 
lage et konkurranseprogram 
som tilrettelegger både for 
bredde- og toppidretten. Det er 
viktig å ha et nasjonalt konkur-
ransetilbud i de internasjonale 
ISSF- og WSPS-øvelsene slik at 
dagens og fremtidens toppid-
rettsutøvere har mulighet til å 
øve og teste seg i disse øvelsene 
også nasjonalt. Derfor er alle 

 // av Dag Olav rønning //
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nytt skytterlandslag 

klart for 2023-sesongen

Høsten 2022 ble det tatt ut et nytt skytterlandslag. Det er gjort store endringer og knall-
harde prioriteringer. Her forteller sportssjef Tor Idar aune, om hvordan det har vært å 
forme det nye skytterlandslaget, om sammensettingen og hva utøverne, og vi som aktivt 
følger dem, har i vente i 2023. 

Diskusjon på en av pistollandslagets samlinger. 

disse øvelsene bevart i prosjekt-
gruppens forslag.

Samtidig har vi mulighet til 
å ha nasjonale øvelser med 
hovedfokus på breddeidretten. 
Sammenliknet med Det frivil-
lige Skyttervesen (DFS) har 
NSF svært få aktive rifleskyttere 
på breddesiden. Det kan være 
mange ulike årsaker til denne 
situasjonen, f.eks. mangel på 
skytebaner, spesielt på 50m, 
konkurranseprogram eller 
strengere regler for utstyr, uten 
at vi har noen fasit på dette. 
Gruppen ønsket derfor å skape 
et konkurranseprogram som i 
større grad appellerer til bred-
den og gir et konkurransetilbud 
til grupper som ikke har hatt 
dette tidligere. Det har også 
vært et mål at paraskyttere skal 
få et bredt konkurransetilbud.

Vi har sett på forslagene som 
tidligere har kommet inn fra 
medlemmer og klubber og ser 
at det er flere som savner en 
øvelse for voksne som ønsker å 
skyte sittende. Dette kan være 
medlemmer som begynner i 
voksen alder, eller som av ulike 
årsaker ikke har mulighet til 
eller ønsker å skyte stående. Det 
vises blant annet til den svært 
populære øvelsen “Auflage” i 
Tyskland, der det skytes stående 
med stativ.

Hele forslaget (inkludert tabel-
ler over klasser og øvelser) ble 
lagt ut til allmenn høring på 
skyting.no 20. januar og kan 
studeres nærmere der. 

De største endringene (høring-
en vil etter all sannsynlighet 
gjøre at noen av disse punktene 
endres før forslaget sendes TK/
styret):

• Dagens øvelser på 15m erstat-
tes med halvmatch og liggende 
etter samme mal som øvelsestil-
budet på 50m. NSFs 15m-skive 
erstattes med DFSs 15m-skive.

• I større grad tillate ulikt skyt-
terutstyr (bekledning, våpen 
etc.) i approberte stevner og 
norgesmesterskap, også inn i 
finaler. Eksempler er glidelås, 
såleutstikk og stivhet.

• Å sette norgesrekord krever 
fortsatt ISSF- og/eller WSPS-
godkjent utstyr, med unntak for 
15m-øvelsene.

• Antall skudd i konkurranse 
for ungdom økes fra 30 til 40.

• Ungdomsklassene skal også 
skyte med desimal.

• Klassen Åpen Rekrutt åpnes 
for ungdomsskyttere helt opp til 
16 år. Det betyr at alle under 16 
år kan få delta på stevner uten å 
bli rangert og også få mulighe-
ten til å skyte med anlegg.

• Det er innført klasse Åpen 
på flere øvelser der man skyter 
med anlegg. Hovedmålgrup-
pen her er voksne nybegynnere, 
foreldre, besteforeldre osv. som 
ønsker å delta i stevner.

• De kjønnsbestemte klassene 
i lagkonkurransene i NM er 
erstattet med «Åpen klasse» og 
«Åpen klasse junior».

• I lagskyting og mix-lag åpnes 
det for at ikke-para og para-
skyttere kan delta på samme lag 
i en del øvelser.
• Kravet til legeattest for å skyte 
sittende uten anlegg (som alter-
nativ til knestående) er fjernet.

• Innført juniorklasser også i 
approberte stevner for SH og 
VI.

STÅENDE MED STaTIv SOM 
Ny øvELSE

Dette har blitt diskutert i pro-
sjektgruppen, men etter nær-
mere diskusjon med TK velger 
utvalget å ikke komme med et 
forslag om dette nå. Dette er 
fordi TK har et ønske om å se 
på et felles regelverk for slike 
øvelser for både pistol og rifle. 
Det er også et ønske om å se 
nærmere på type stativ, sky-
testilling og lignende, samt at 
dette testes i praksis før regel-
verket skrives. Prosjektgruppen 
vil i sin rapport oppfordre TK 
til å sette i gang dette arbeidet 
så fort som mulig.

Når dette leses, er et endelig 
forslag på vei til behandling i 
TK/Forbundsstyret. Ifølge tids-
planen skal et endelig forslag til 
nytt, nasjonalt regelverk legges 
fram for forbundsstyret i febru-
ar/mars, slik at de nye reglene 
kan vedtas og bli gyldige fra 
1. april. (Men forbehold om at 
noen endringer ikke trer i kraft 
før i 2024.)

I et uttak til Skytterlandslaget 
vil det alltid gjøres vurderinger og 
knallharde prioriteringer. Det har 
flere kjent på kroppen tidligere, i 
form av både skuffelse og glede. 
Det legges ned mye godt og hardt 
arbeid, uavhengig av plass på laget 
eller ei. Sportssjefen er tydelig på 
visjonen med årets Skytterland-
slag, og understreker at valgene 
tas først og fremst tilrettelegge 
for at de som gis tas ut faktisk får 
muligheten til å bli best i verden. 

- I et lite forbund med be-
grenset økonomi handler det om 
å prioritere riktig, alltid. Vi holder 
på tanken om en ung satsning og 
gjør alt vi kan for å utvikle nye 
utøvere. Men vi er tydelige på 
prioriteringer, vi tar knallharde 
valg, og dette gjør vi for å gi våre 
aller beste muligheten til å bli best 
i verden. 

Selv om gruppene er satt, er det 
mulig for utøvere utenfor Skytter-
landslaget å kvalifisere seg til in-

ternasjonale stevner, og i så fall vil 
det kunne gis tilbud om forbere-
delse til konkurranse uavhengig av 
tilknytning til laget. Mye av dette 
står beskrevet i Sportsplanen. 
Gjennomsiktigheten vil forhåpent-
ligvis gjøre det mulig for skyttere, 
også utenfor organisert landslag, å 
vite hva som skal til for å kvalifis-
ere seg. 

- Totalt sett er vi kanskje 60-70 
skyttere i Norge som er aktuelle 
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for representasjon i 2023. Rundt 
50 av dem har vi på skytterland-
slaget, legger sportssjefen til. 

ULIkE grUPPErINgEr 

Disse, totalt 52 skyttere, er 
fordelt på ulike grupper innad i 
Skytterlandslaget for sesongen 
2023. 

ELITE-satsningen gis de aller 
beste utøverne, for å forsøke å bli 
og kjempe med de beste i verden. 
De tilbys både økonomisk støtte 
og daglig oppfølging av trenere og 
støtteapparat, i godt samarbeid 
med Olympiatoppen. 

UNG er et omfattende tilbud 
for unge utøvere som er villige til å 
legge ned det arbeidet som kreves 
for å nå verdenstoppen. Fokuset 
til UNG er å lære ungdommene 
både å trene og leve som top-
pidrettsutøvere, og ikke minst 
jobbe sammen som et lag. 

- Her har vi fra nyttår skrevet 
ny avtale med Olympiatoppen og 

Sparebankstiftelsen DNB, som 
sikrer UNG-satsning fem sesonger 
fremover. Vi har lyktes med å 
satse ungt på Skytterlandslaget, 
og kommer til å fortsette med det, 
sier Aune. 

SPENNENDE TrENINgS-
SaMarBEID MELLOM ELITE 
Og UNg  

I år prøves det dessuten ut 
et nytt treneropplegg, hvor fire 
ELITE-utøvere trener UNG-
utøverne. Dette har så langt vist 
seg å være vellykket. Med dette 
opplegget får UNG+-utøverne 
ukentlige samlinger med hele 
laget, i tillegg til at UNG-utøverne 
blir tilbudt jevnlige samlinger. 

- Det er inspirerende å se hvor 
godt de jobber sammen, og hvor 
godt de takler utfordringer, for-
teller sportssjefen. 

I tillegg til det nyetablerte 
treneropplegget på riflesiden, har 
det vært et trenerbytte på pis-
tolsiden. Etter at Uwe Knapp ga 

seg som trener, har Ingeborg Gran 
nå tatt over roret. På pistolsiden 
kjøres det samlingsbasert modell, 
for å skape et solid lag som både 
støtter og hjelper hverandre. Pis-
tol- og leirdueseniorene står mer 
på bar bakke i år, men juniorene 
er godt ivaretatt. 

- Dette ser vi på som en me-
get trygg løsning når det gjelder 
oppfølging av våre yngste utøvere 
på pistolsiden. Det jobbes samti-
dig med å få på plass enda bedre 
treneroppfølging på både pistol 
og leirdue, men utøverne blir tatt 
godt vare på av øvrig apparat, og 
de er i god utvikling. 

SPOrTSPLaN Og TOP-
PIDrETTSPLaN 

- Årets utgave av Toppidretts-
plan har bare noen små endringer, 
for vi holder fortsatt samme kurs 
som tidligere år. Men Sportsplan 
2023 har blitt enda mer omfat-
tende enn tidligere, for at enda 
flere skal kunne lese og forstå hva 
vi driver med.

Det har tidligere dukket opp 
både spørsmål og generelle hen-
vendelser om informasjon og god 
informasjonsflyt knyttet til uttak 
og prosesser på Skytterlandslaget. 
Dette er forsøkt fulgt opp, med det 
vi nå kjenner som Sportsplan og 
Toppidrettsplan. Selv om Top-
pidrettsplanen er ganske uendret, 
er det mye nyttig informasjon å 
finne i den nye Sportsplanen. Her 
finnes  alt om Skytterlandslaget, 
planer for sesongen, inndeling 
i landslag og grupper, uttak og 
uttakskriterier. Sportssjefen legger 
også til, at det bare er å spørre 
om det skulle dukke opp noen 
spørsmål underveis i sesongen. 

- Jeg er alltid tilgjengelig for 
spørsmål, og alle som kontak-
ter meg får svar, men mye er nå 
selvforklarende i sportsplanen, og 
vi håper det bidrar til god in-
formasjonsflyt. 

Begge planene finnes inne på 
forsiden til Skytterlandslaget på 
skyting.no.  
Link til skytterlandslaget

PrIOrITErINgEr MOT OL  
Og PL 

Det er ingen tvil om at de 
store konkurransene står i sen-
trum både for administrasjonen, 
trenerne og utøverne på Skyt-
terlandslaget. Etter en veldig 
usikker periode med pandemi og 
utsettelser, er vi nå inne igjen i 
en fast rytme, og etter planen vil 
de Olympiske og Paralympiske 
leker finne sted neste sommer. Det 
betyr mye for utøverne å ha noe 
og se frem til etter en tid med mye 
usikkerhet og uforutsigbarhet. 

- Vi jobber alltid i sykluser mot 
det neste OL eller PL. Denne gang 
har vi bare tre år mellom Tokyo 
og Paris, og alt går dermed litt 
raskere. Og jo nærmere vi kom-
mer lekene i Paris, jo hardere må 

vi prioritere for at våre aller beste 
skal være best mulig trent og for-
beredt, påpeker sportssjefen.

På grunn av pandemien ble 
de Olympiske og Paralympiske 
leker utsatt sist, fra 2020 til 2021.  
Derfor er det kun tre år mellom 
de olympiske arrangementene 
denne gangen. Tiden går fort og 
det er ikke lenge mellom peri-
odene det kjempes beinhardt om 
kvoteplasser i våre grener på den 
internasjonale arenaen. Samtidig 
som godt meritterte skyttere i år 
blir satt i posisjon til å sikre seg 
kvoteplasser, satses det også ungt 
på Skytterlandslaget. Dette er for 
å utvikle unge og lovende utøvere 
mot fremtidige mesterskap. 

- Samtidig vil vi fortsette å 
utvikle unge utøvere på veien mot 
Los Angeles i 2028 og Brisbane i 
2032, legger han til. 

Skytekonkurransene under 
neste års OL og PL vil finne sted 
tre timer sør for Paris, i Chat-
eauroux. Planleggingen av op-
plegget er allerede i gang, og så 
langt har Norge to kvoteplasser på 
riflesiden. Håpet er at vi vil skaffe 
flere kvoteplasser i flere grener, 
og noen svar kommer allerede 
om noen måneder når konkur-
ransesesongen har tatt seg skikke-
lig opp. 

2023 Har MyE Å By PÅ

Sesongen er som kjent i gang 
for skytterne våre, og vi har 
allerede deltatt på mindre in-
ternasjonale konkurranser som 
Swedish cup, og større internas-
jonale konkurranser som World 
Cup leirdue i Rabat, H&N cup 
rifle/pistol i Tyskland og i skriv-
ende stund World Cup rifle/pistol 
i Kairo. Utøverne er med andre 
ord i full gang med sesongen, og 
har ligget i trening hele vinteren 
for å kunne prestere på sitt beste 

i dette «året før året». Vi går 
inn i en omfattende sesong med 
World Cup, EM og VM som de 
store høydepunktene. Det skal 
også etter planen arrangeres ett 
European Games i løpet av 2023. 
Selv om 2022 var et kanonår for 
toppidretten, er det ingen tvil 
om at fokuset må opprettholdes 
fremover. 

- Nytt av året er at juniorene 
skal ha et eget VM i Sør-Korea, 
hvor vi hadde et felles VM så sent 
som i 2018. Seniorene, skal på sin 
side kjempe om VM-medaljer i 
Aserbajdsjan. I fjor var vi på pal-
len 49 ganger i EM, VM og World 
Cup, men marginene er små, og 
plutselig står vi uten medaljer 
året etter. Så her er det om å gjøre 
å følge den røde tråden og være 
tålmodig, understreker sportssje-
fen.  Men Aune er optimist, og ser 
frem til det den kommende seson-
gen har å by på, både sportslig og 
sosialt. 

- Jeg gleder meg veldig til 
sesongen 2023. Vi har så mange 
flotte utøvere på Skytterlandsla-
get, som det er en fryd å jobbe 
med. De er tydelige i satsningen 
sin, de gir omtrent alt de har 
og jeg syns det er ekstra artig å 
oppleve samholdet de har skapt. 
Trenere og ledere har stor kom-
petanse og de er gode til å ta 
vare på alle sammen. De neste 
månedene skal vi ut på reise etter 
reise for å prestere så godt vi kan 
mot konkurrenter fra absolutt hele 
verden, og forhåpentligvis vil det 
gi spenning og glede også til alle 
som følger med, avslutter han. 

Samling hos rifleskytterne

https://www.skyting.no/forside-2-2-3-2/skytterlandslaget-2-2/
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world cup I kaIro:

RiflEjENtENE på topp

Sølv og bronse til Jeanette og Jenny i Kairo.

På den siste dagen av World Cup i kairo i februar gjorde de norske jentene en fantastisk 
prestasjon, med sølv og bronse på halvmatch 50 meter. 

I den innledende skytingen skjøt 
de kanonbra. Jenny og Jeanette 
gikk til finale etter å ha blitt 
nummer en og to innledende med 
henholdsvis 592 og 591 poeng. 
Mari endte på 585 poeng, to poeng 
unna finaleplass. Milda stoppet 
på 578 poeng. I finalen tok Jenny 
bronsen med 0,2 poengs mar-
gin. Jeanette sto igjen sammen 
med sveitsiske Nina Christen i 
gullkampen. Jeanette holdt lenge 
ledelsen, men mot slutten prikket 
sveitseren inn innertier på inner-
tier, og Jeanettes skudd ble for 
tynne. Nina Christen stakk av med 
gullet, Jeanette tok sølv. 

SOLID LUFTSkyTINg av aaS 

Ole-Harald Aas åpnet stevnet 
med å bli nummer 21 på 10 meter 
luftpistol med 576 p. Etter en litt 
spesiell start, med blant annet 
en sjuer, hentet han seg inn på 
mesterlig vis. Ole-Harald avsluttet 
sine 60 skudd med fem tiere. 

MIxED TEaM 10 METEr rIFLE 

Neste punkt på agendaen var 
mixed team for riflegjengen, på 10 
meter. Lagene var Jon-Hermann 
Hegg med Jeanette Hegg Duestad 
og Henrik Larsen med Mari 
Løvseth. Lagene var jevngode, 
men ingen av dem kom seg til 
finale denne gangen. I mixed team 
øvelsen på 10 meter skyter lagene 
60 skudd fordelt på to utøvere, 

altså 30 skudd per utøver. Dette 
utgjør til sammen en 60-skudds 
sum, som laget kvalifiserer seg 
videre på. For å komme videre 
måtte lagene ha 628,9 poeng. 
Jon-Hermann og Jeanette endte 
på 626,9 og en 13.plass, mens 
Henrik og Mari stoppet på 626,3 
og en 16.plass. 

TO FINaLEPLaSSEr PÅ 10 
METEr rIFLE

Det var derimot en stor opptur 
for Jon-Hermann innledende, 

hvor han med poengsummen 
630,0 poeng karret seg til finale. 
Beste skytter i herreklassen på 10 
meter luft hadde 631,9 poeng denne 
dagen. I finalen gikk han ut som før-
stemann på en 8.plass. Like vel godt 
jobbet å komme seg til finale på 10 
meter. Av de andre norske guttene 
ble det notert følgende resultater: 

Henrik Larsen 623,6 poeng 
Ole Martin Halvorsen 623,3, Si-
mon Kolstad Claussen 622,7.
På kvinnesiden på 10 meter, var 

det hard kamp om plassene. Best 
innledende av de norske var Jenny 
Stene med 630,9 poeng. Hun ble 
også eneste norske i finalen. I 
finalen skjøt hun sin beste finale 
siden World Cup i Korea i 2018. 
Hun endte på en fin sjetteplass. 
De øvrige endte på følgende 
poengsummer i den innledende 
skytingen: 
Mari Løvseth 629,1, Jeanette Hegg 
Duestad 629,0, Milda Marina 
Søberg Haugen 623,3.

SIMON BEST av rIFLEgUTTa 
PÅ 50 METEr 

På rifleguttenes halvmatch tok 
Simon revansje fra 10 meteren, og 
skjøt seg til finale. En del vind un-
derveis i matchen ga mer poengtap 
enn vanlig for alle skytterne, og det 
ga særlig utslag i stående stilling. 
Beste poengsum ble 588 poeng, 
og finalegrensen endte på 586. 
Med 10,1 og 10,3 på de to siste 
skuddene, skjøt Simon seg inn 
til den siste finaleplassen. Av de 
øvrige guttene fikk Ole Martin 585 
poeng, Jon-Hermann 584 og Hen-
rik 583. Simon skjøt godt i finalen. 
Han hang lenge med i kampen om 
pallplass, men endte til slutt som 
nummer seks. Denne plasseringen 
føyer seg inn i Simons finalehis-
torikk, som nå tilsier 2.plass i Rio 
2022, samt tre finaleplasser som 
nummer 4., 6. og 7. 

jEvNT av OLE-HaraLD 

På første dag med silhuettpistol 
skjøt Ole-Harald 95-94-95, totalt 
284 poeng. Etter første dag var 
finalegrensen syv poeng høyere, 
291. På dag to skjøt han jevnt på 
de to første seriene med 95-96, 
men fikk en 93-serie på slutten. 
Dette gjør at han på de siste 30 
skuddene ender på samme poeng-
sum som dag en, 284 poeng, og til 
sammen 568 poeng. Finalegrensa 
var på 580 poeng denne gangen. Jon Herman  klar for finale

Henrik og Mari skjøt bra i mixed team.
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WOrLD CUP LEIrDUE

Eneste leirdueskytter som dro 
til World Cup i Marokko var 
Jørgen Engen. Han gjorde litt 
av en oppvisning første dag med 
knallgod teknisk gjennomføring, 
50 av 50 treff. Etter første dag 
lå han dermed på førsteplass i 
skeetkonkurransen. Etter fire av 
fem runder sto han med 98 treff, 
på en 3.plass totalt. Etter åpnin-
gen på 50 treff fulgte han opp 
med en ny feilfri runde, faktisk 
gikk det 90 skudd før første bom 
for Jørgen denne gangen. Det har 
knapt skjedd før med en norsk 
skeetskytter i en stor internasjonal 
konkurranse som World Cup. 
Siste runden endte på 23 treff. En 
bom på skudd 121 sendte Jørgen 
akkurat utenfor finalen. Meget 
sterkt gjort av skeetskytteren. 

H&N CUP MUNCHEN

Under H&N cup i Munchen i 
Tyskland stilte Norge med et ungt 
pistollag, med en blanding av 
seniorer og juniorer på bakgrunn 
av satsning på unge skyttere. Un-
der dag en ble Ole Harald Aas vår 
beste pistolskytter med 576 poeng 
på 60 skudd luftpistol. Han var 
tre poeng fra finalegrensa på en 
17.plass. Unggutta Mattis Hembre 
og Hans Wang Nøstvold skjøt også 
godt med henholdsvis 569 og 566 
poeng. Tiril Fredrikke Schüller 
ble best av kvinnene med 558 
poeng på en 35.plass. Ane Bjørkås 
Torgersen skjøt 552 poeng og Ann 
Helen Aune 548 poeng.

På riflesiden stilte alle rifleskyt-
terne som skal til EM 10 meter i 
mars, i tillegg til Simon Kolstad 

Claussen og Milda Marina Søberg 
Haugen. Under første konkur-
ransedag kom Simon og Jon-Her-
mann Hegg seg til finalen på 10 
meter etter henholdsvis 628,5 
og 628,9. Henrik Larsen stop-
pet på 627,2 og ble nummer 16 
innledende, mens Ole Martin 
Halvorsen ble nummer 28 med 
624,8. I finalen endte Simon på en 
sjetteplass, mens Jon-Hermann 
lenge kjempet om en pallplass. 
Dessverre var ikke marginene på 
hans side, og han endte 0,2 poeng 
bak bronsemedaljen. 

På jentesiden åpnet Milda sterkt 
med en sinnssyk tredjeserie på 
107,0 poeng, det er hinsides med 
10,7 i snitt på 10 skudd luftrifle. 
Hun endte til slutt på 633,3 
og en førsteplass innledende. 
Jenny Stene ble nummer seks 

innledende med 630,7, Jeanette 
Hegg Duestad kom på plassen bak 
Jenny med 630,7, mens Katrine 
Aannestad Lund endte på en 
12.plass med 628,9 poeng, ikke 
langt unna finalegrensen på 629,8. 
Dermed kvalifiserte tre av fire 
jenter seg til finalen. 

I finalen ble Jenny Stene nummer 
åtte. Jeanette og Milda kjempet 
seg til første- og andreplassen 
mot slutten og endte opp i gull-
medaljematch mot hverandre. 
I medaljematchen tok Jeanett 
ledelsen fra start, selv om Milda 
hentet noen poeng på noen sterke 
skudd underveis, dro Jeanette 
stadig i fra og tok til slutt seieren 
16-4. Sterkt med to norske jenter 
på pallen i et internasjonalt stevne 
som dette. 

Under dag 2 av konkurransen 
klatret Milda nok en gang opp 
på pallen i det internasjonale 
stevnet på 10 meter luftrifle og 
ble nummer tre. Jenny var nest 
best i kvalifiseringen med hele 
632 poeng, hun ble senere num-
mer sju i finalen. Katrine tok 
11.plassen med 629,7 poeng, bare 
tre tideler fra finale. Aller best i 
kvalifiseringen var Jeanette, med 
632,5 poeng, men med en dress 
som ble underkjent i etterkontroll 
fikk ikke Jeanette noen plassering 
denne dagen. I herreklassen skjøt 
Henrik 629,5 og ble nummer fire 
i kvalifiseringen. I finalen endte 
han på en åttendeplass. De øvrige 
guttene, Ole Martin, Jon-Her-
mann og Simon, stoppet på 
henholdsvis 625,6, 623,3 og 623,5 
poeng. 

Pistolherrene gjorde det også godt 
denne dagen, Ole-Harald, Mattis 
og Hans skjøt henholdsvis 575, 
574 og 572 poeng. En veldig jevn 
og god gjeng! De unge pistolskyt-
terne våre imponerer i en stor 

internasjonal konkurranse. Hans 
skyter ett poeng bedre enn sin 
egen juniornorgesrekord fra VM i 
Egypt. Med 561 poeng skyter også 
Tiril ny personlig rekord, og blir 
den beste norske i kvinneklassen 
på pistolsiden denne dagen. Res-
ultatet hennes var bare tre poeng 
bak Ann Helens juniornorges-
rekord. Ane skjøt 550 poeng, og 
Ann Helen stoppet på 541 poeng. 

Under konkurransens tredje 
dag var det tid for mixed team. 
På riflesiden ble Jeanette og 
Jon-Hermann best som vinnere av 
gullfinalen. Jenny og Henrik ble 
nummer 14. Ole-Harald impon-
erte i samme øvelse på pistol, og 
med seriene 99-97-96 ble han nest 
beste skytter. Sammen med mak-
keren, Ann Helen, ble de nummer 
15 i øvelsen mixed team pistol. 
Tiril og Mattis fulgte hakk i hel, på 
19.plass. 

kyPrOS graND PrIx  
LEIrDUE 

Under Kypros Grand Prix i midten 
av februar, vant Jørgen Engen 
skeetfinalen etter spennende 
konkurranse i Nicosia, hovedst-
aden på Kypros. I kvalifiseringen 
var han nummer tre med 120 treff 
etter seriene 25-24-23-24-24. Best 
var kypriotiske George Kazakos 
med 122 treff. 

På Kypros er også Erik Watndal og 
Ruben Grønbeck Lillerud.
World Cup Kairo, Egypt 

rIFLE Og PISTOL 

I skrivende stund er en gjeng med 
skyttere i Kairo i Egypt for å gjen-
nomføre World Cup rifle og pistol. 
Mer informasjon om mesterska-
pet, og resultater, vil publiseres på 
vår Facebook-side og på skyting.
no. 

IMange gode resultater

iNtERNaSjoNalt

Pistolguttene (fra venstre) Ole Harald Aas, Mattis Hembre og 
Hans Wang Nøstvold i Munchen.

Jørgen Engen i Marokko

Jenny Stene på H&N cup

Jeanette og Jon-Hermann vant 
mixed team rifle i H&N cup

https://www.skyting.no/
https://www.skyting.no/


3332

skyter Med rIfle og pIstol:

allSiDigE aNita NoDlaND

Enten man skyter med rifle eller pistol i NSF, deltar på DFS-stevner i det sentrale øst-
landsområdet, eller er innom et jaktfeltstevne, treffer man ofte en blid dame ved navn 
anita Nodland. Hun er antagelig en av landets mest allsidige hobbyskyttere, og er svært 
aktiv. I «koronaåret» 2020 skjøt hun 104 stevner, i 2022 ble det ca. 80 stevnestarter, og 
hun har skutt mer enn 600 stevner de siste ti årene. - Og bare vent til jeg blir pensjonist, 
sier hun!

- Jeg koser meg virkelig med 
skytingen, og synes selvsagt det 
er artigst når jeg skyter bra, men 
jeg er min egen hovedkonkurrent, 
så å forbedre egne prestasjoner er 
viktigere enn å vinne stevner, sier 
hun. Vi kan legge til at hun hevder 
seg svært godt i lokale stevner, og 
allerede første gang hun deltok i 
Nordisk Mesterskap for veteraner, 
sikret hun seg en fjerdeplass.

30 År I vaLDrES

Anita Nodland kommer egent-
lig fra Ski i Akershus, og flyttet 
til Valdres for 30 år siden. Hun 
arbeider som lønnsrådgiver i 
Nord-Aurdal kommune, og mel-
lom skytestevnene rekker hun 
å produsere rundt 1000 lønnss-

lipper og betale ut 20 millioner 
kroner i lønn til de kommun-
eansatte. Kontrasten mellom jobb 
og favoritt fritidssyssel er stor! 
Hun bor i Skammestein, et lite 
tettsted rett ved vintersportsstedet 
Beitostølen, rett under de mektige 
fjellene i Jotunheimen.

BEgyNTE Å SkyTE SOM vET-
EraN

- Jeg er en fersking i skytesporten, 
og begynte med pistolskyting 
så sent som i 2011, da var jeg 
allerede V45-skytter, forteller 
Anita. Egentlig hadde hun tenkt 
å begynne noen år før, men det 
var først etter at hennes da 76 år 
gamle far debuterte som pistol-
skytter i 2010 at hun gjorde alvor 

av skyteplanene.
- Og det å komme inn i skytter-
miljøet var fra første stund en 
flott opplevelse! Jeg har ikke 
noe sted opplevd et mer inklud-
erende miljø. Her er vi egentlig 
konkurrenter, men det er alltid 
oppmuntring å få. Folk støtter 
hverandre og gir gode råd, enten 
man skyter godt eller dårlig, sier 
Anita. Spesielt blant veteranskyt-
terne er det sosiale aspektet også 
viktig, og det bidrar til at miljøet 
er så trivelig. 
Anita begynte med pistolskyting 
i Leira Miniatyr og Pistolklubb 
i november 2010. Der er hun 
fortsatt medlem, selv om hun 
nå skyter aktivt for Gjøvik Pis-
tolklubb. Så ble det DFS-skyting // tekst og foto: Svein-Erik Tosterud //

Laderommet hos Anita er i flittig bruk av henne og kjæresten Arild Bratterud.

Anita i sving med Waltheren i Dokka skytehall.
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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!

med Sauer i Østre Slidre Skytter-
lag fra februar 2011, men nå skyter 
hun for Beito Skytterlag. Miniatyr 
og luftrifle skyter hun på Dokka, i 
Nordre Land Sportsskyttere.
- Der møtte jeg et fint miljø med 
Nils Erik Nilsen i spissen. Han 
tok seg av meg og hjalp meg 
raskt til rette i det nye miljøet. 
Til å begynne med skjøt jeg med 
DFS-riflen, Sauer 22-kaliber, men 
da jeg fylte 50 fikk jeg en ekte 
miniatyrrifle i gave av faren min!

MyE kjørINg TIL SkyTE-
BaNENE

Med Skammestein som utgang-
spunkt er det ikke til å unngå at 

det blir mye kjøring for å få skutt. 
Hjemmebanen for luft og miniatyr 
på Dokka ligger rundt 10 mil unna, 
mens det er rundt 5 mil til pistol-
banen på Leira. Og når hun skal på 
stevne, kan det fort bli både 15 og 
20 mil til arrangørene rundt om 
på Østlandet.

- Heldigvis er vi ofte to som reiser 
sammen, kjæresten min Arild 
Bratterud, som jeg traff nettopp 
på skytebanen i godt voksen 
alder, er godt kjent i miljøet som 
en fortreffelig pistolskytter med 
flere NM-titler. Han skyter også 
i kikkertklassen i DFS. Han har 
drevet med skytesport siden han 

var 10-12 år. Vi har sammen 
bygget opp et laderom som de 
fleste nok vil misunne oss, og 
der tilbringer vi mange hyggelige 
timer. Vi er begge interessert i jakt 
og friluftsliv, og bruker også mye 
tid sammen ute i naturen, for-
teller Anita. Og på turene i fjellet 
er som regel pointeren Yazitha og 
setteren Shirin med de to jakt- og 
skyteentusiastene.

Pointeren Yazitha og setteren Shirin er både jakt- og turkamerater.

https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver
https://www.antidoping.no/forebygging/rent-idrettslag
https://www.skyting.no/?s=antidoping
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Norges skytterforbund har inngått avtale med ny klesleverandør – Macron. Macron er et 
anerkjent, internasjonalt merke innen sportsklær, størst innen ballidrett, med ambisjoner 
om å bli en stor aktør også innen andre idretter. 

- Vi er svært glade for å ha inngått 
en langsiktig avtale med Mac-
ron, og vi ser virkelig frem til 
samarbeidet, sier generalsekretær 
i Norges Skytterforbund, Per 
Iversen. 

OgSÅ TILBUD TIL kLUBBENE

Vår nye samarbeidspartner 
forteller at de ønsker å komme 
i kontakt med klubbene som 
tilhører Norges Skytterforbund. 
Macron setter opp kolleksjoner og 
utformer eget design, med klub-
benes egne logoer og sponsorer. 
Alle klubber har mulighet til å 
få egen nettbutikk, hvor klubb 
og medlemmer kan handle fritt 
hele året, og velge i klubbens eget 

sortiment. Ansvarlig for skytter-
klubber hos Macron er Benjamin 
Tønnesen 
Telefon: 981 28 985
Mail: benjamin@macron.no
 
Norges Skytterforbund vil gjøre 
klubbene oppmerksomme på at 
det ikke ligger noen forpliktelser 
på klubbene. Klær og utstyr fra 
vår nye samarbeidspartner er kun 
et spennende og frivillig tilbud til 
klubbene. Skytterforbundet har 
heller ingen økonomiske fordeler 
av det som selges på klubbsiden 
– alle rabatter tilfaller den en-
kelte klubb og medlem. Vi ønsker 
å tilrettelegge for et best mulig 
samarbeid, til glede for både 

klubber og Macron. Det betyr 
at Macron vil få mulighet til å 
distribuere tilbud til klubbene via 
våre interne kanaler som e-post og 
hjemmeside. 

Men, man behøver selvsagt ikke 
vente på dette. Ta gjerne kontakt 
med Benjamin hos Macron så fort 
som mulig, om dette er noe du og 
din klubb ser på som interessant! 
Bildet øverst på siden viser Skyt-
terlandslaget elite i det nye tøyet. 

nsf Inngår saMarbeId 
oM klær Med Macron

Hvis dere klikker dere inn på 
skyting.no – breddeidrett, har 
dere mulighet til å finne både 
informasjon og svar på spørsmål 
innenfor tema som klubbdrift, 
klubbutvikling, anlegg, bred-
demidler/tilskuddsordninger, 
barn og ungdom, jenter i sentrum, 
paraskyting og kalender.  Under 
skriver vi om et utvalg av temaer: 
klubbdrift, klubbutvikling, anlegg 
og barn og ungdom. 

kLUBBDrIFT 

På temasiden om klubbdrift 
kan dere lese vår klubbguide 
og klubbhåndbok. Her står det 
informasjon og veiledning til 
klubbene om temaer som øko-
nomi, årsmøte, nyttige maler 
og verktøy. Dessuten finnes det 
maler som kan hjelpe med å 
utarbeide egne klubbhåndbøker. 
Videre kan det leses mer om 
nulltoleranse for trakassering og 
overgrep, miljøhåndbok, medaljer 
og merker, designmaler til pro-
fileringsmateriell, idrettsavtaler og 
forsikring. 

kLUBBUTvIkLINg 

Inne på siden om klubbutvikling 
kan dere lese mer om hva som 
kan gjøres for at idrettslagene kan 
utvikle seg fra dagens situasjon til 
ønsket og bedre framtidig situas-
jon. Norges Skytterforbund har 
en egen klubbutvikler, ansatt i 
50% stilling, for å hjelpe klubbene 
våre. Klubbesøk er et gratis tilbud 
fra Norges Skytterforbund og kan 
bestilles gjennom klubbutviklers 
mail som står satt opp på denne 
siden. Hvis dere lurer på hva 

tEMaSiDER på SkytiNg.No
På skyting.no sin breddeidrettsside finnes det mange temasider som kan være til nytte 
og inspirasjon i klubbene våre.

klubbutvikling innebærer, ligger 
det flere artikler ute på siden, som 
kan si litt om prosessene som har 
funnet sted i ulike klubber rundt 
om i landet. 

aNLEgg 

Vi har også en anleggskonsulent 
som gir råd og støtte knyttet til an-
legg, for klubbene våre. Dessuten 
gir anleggssiden informasjon om 
ulike anlegg, pågående prosjekter, 
skisser til inspirasjon og idebank 
for klubbene. Her inne finner 
dere også nyttige dokumenter og 
skjema som regler og anbefalinger 
om renhold, aktivitetslogg og 
baneinstrukser. Det er også mulig 
å finne utfyllende informasjon om 
skytevoller, standplassbygg, støy 
og ventilasjon, som for mange 
klubber er høyaktuelt nå for tiden. 

BarN Og UNgDOM 

Lurer du på hvordan man begyn-
ner med rekruttering i klubben? 
Eller hva barneidrettsbestem-
melsene innebærer? Da kan dere 
klikke dere inn på temasiden for 
barn og ungdom. Her kan dere 
lese og finne frem til informas-
jon innen en rekke ulike tema 
som berører ungdom og klubber 
som driver ungdomsaktivitet og 
rekruttering. 
Vi har en egen modul med tips til 
rekruttering, barne- og ungdom-
sidrett, foreldrevett, trenerpool 
og skyteskole. Dessuten finnes 
det mer informasjon om det år-
lige «stipend unge utøvere», hvor 
barn og unge mellom 13 og 18 
år kan søke om støtte til god og 
målrettet trening. 

Fra breddeidrettssiden på skyting.no.

https://www.macronstore.no/forside
https://www.skyting.no/breddeidrett/
https://www.skyting.no/breddeidrett/
https://www.skyting.no/breddeidrett/
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tilBakEBlikk
Tiden går så alt for fort. Hendelsene er ange, 

og de fleste går raskt i glemmeboken. 

La oss ta et lite tilbakeblikk. 

FOr 50 År SIDEN, I 1973
President arne jokstad ble gjenvalgt i 1973, han var særs godt fornøyd med tingenes 
tilstand da tinget godkjente «en revolusjonær» organisasjonsendring i forbindelse med 
innføring av særkretser, også i skyttersporten.

John H. Larsen og Erling Kongshaug

 Ut over organisasjonsendringen 
var det også søkelys på idrettens 
økonomi, utdanning og instruk-
sjon. Toppidrett var ikke nevnt 
med mange ord, for nivået var på 
et lavt internasjonalt nivå. 
Trønderne var først ute med å 
«koble» seg til idrettskretsen, men 
ved utgangen av året var hele 16 
kretser på plass organisatorisk. 
NSF opplevde oppgangstider også 
på medlemstallet som økte fra 11 
508 til 14 831 tilhørende 344 lag, 
med andre ord en økning på 22% 
på et år.  Sportslig sett nevner 

presidenten pistolskytteren 
John Rødseth som i EM i Linz 
skjøt hele 387 poeng og kapret 
4.plassen. Det hadde vel dagens 
skyttere på en god dag såvidt 
klart å kopiere. Det er nesten 97 
poeng pr 10-skudd. Med datidens 
pistol vel å merke. 

Fra Hjorteseksjonen var det John 
H Larsens medalje i nordisk som 
ble årets høydepunkt. Seksjonen 
var opplagt betuttet da det ikke 
var midler til å sende hjorte- eller 
villsvinskyttere verken til EM 

eller VM det året. Positivt var 
det at det fra neste år finnes tre 
baner i Norge. Leirdueseksjonen 
opplever fremgang både når det 
gjelder klubber og medlemmer, 
samt i sportslig utvikling. Men av 
åpenbare grunner som at bud-
sjettet for 1973 måtte spise opp 
et overforbruk fra året før, ble 
de nærmest handlingslammet 
når det gjaldt å ta planlagte grep 
i utdanningen. Sportslig sett fra 
OL Trap øvelsen, var resultater 
fra Nordisk i Viborg i Danmark 
var Jon R Jensen 186 duer, Kjell 

Sørensen 184 duer, Hans Petter 
Fredriksen og Johan Hunæs 183 
duer, beviset på at seksjonens 
skyttere og lag var i god fremgang. 
Gunnar Linden fra Bærum ble 
imidlertid årets Norgesmester 
med hele 186 duer.  I skeetøvelsen 
var det langt mellom oppturene. 
Lagleder fra nordisk, Einar Enge, 
skriver: “Erfaringene fra dette års 
nordisk viser at det norske nivå i 
skeet ligger altfor lavt, og alle gode 
krefter bør nå settes inn for å heve 
nivået før neste dyst». Han sier 
noe om et meget anstrengende 
uttaksregime med krav om å 
delta i 3 stevner på 200 duer, for 
selvkost, skal vite. Einar Zernichov 
ble beste norske skeetskytter i 
nordisk i Viborg med 190 duer og 
10. plass. Oddbjørn Onsaker fra 
Askim ble NM-vinner i Nasjonal 
Trap med 94 duer. 

I miniatyrseksjonen var det 
voldsom aktivitet rundt om i 
landet. Altmulig-skytteren Jens 
J. Nygård fra Ålen i Trøndelag 
ble landets første utdannede 
D-trener. Mannen som behersket 
det meste av grener og øvelser i 
flere skytterorganisasjoner, valgte 
rifle som arbeidsområde i sin 
trenergjerning. Nygård var ikke 
snau dette året, han vant NM 
luftrifle foran to andre trøndere, 
Jon Kr. Wohlen, Hernes MSL og 
Helge Anshushaug fra Heimdal. 
376, 375 og 375 hadde de. Om ikke 
det var nok vant Nygård også NM 
i standardgevær på 50m, foran 
enda en trønder, Svein Sotberg 
fra Steinkjer. Begge på 557 poeng. 
Nygård var også øverst på pal-
len i NM 60 ligg etter fenomenal 
skyting,  595 p. 3x40 ble vunnet 
av Harald Juliussen fra Svinndal.  
Hordaland skytterkrets var an-
svarlig for en landsomfattende 
luftrifle cup, som ble tatt opp igjen 
i 1973, det ble skutt på hjem-
mebane. NM 60 ligg 50 meter, 

som ble arrangert av Lundamo, er 
registrert som det aller første NM 
avviklet utenfor Østlandsområdet. 

Juniorene var i godt gjenge. Per 
Erik Løkken fra Raufoss skjøt 376 
og var likt med seniorklassen. 
Løkken ble også beste norske i 
EM luft med sine 375 og 10.plass. 
Harald Stenvaag, Ove Økdal, 
Svein Gråbak, Jonny Nyen, John 
Duus, Arnt Haugland, Kåre Inge 
Viken og Jens H. Nygård preger 
juniorklassene.  Men, det finnes 
ikke egen junior kvinneklasse i 
denne grenen enda, men en aner 
at Kari Hagen var under 20 år 
dette året. Kari Hagen var nem-
lig landets beste kvinne på 10 
meter med 362 i NM som ga EM 
plass, hvor hun leverte 358 og ble 
nummer 22. Hun vant også 60 
ligg i NM det året. Hagen klarte 
i løpet av sesongen å sette tre 
norske rekorder med luftriflen, 
369, 370 og 372, og hun skyter 
i åpen juniorklasse i en korrs-
podansematch mot Vest-Tyskland. 
Lisbeth Rossing fra Oslo var beste 
matchskytter i 1973, da hun vant 
NM både på standardgevær og 
helmatch. (1098). Knut Trulsrud 
ØBM sjokkerte da han i vårmøn-
stringen skjøt 595 på 60 ligg 50m 
på Løvenskiold. 

Pistolseksjonen med seksjonsleder 
Gaute Flesland beretter: 
EM ble kansellert, og nordisk og 
NM, samt et utall landskamper, 
var årets sportslige høydepunkt. 
Det sportslige utbyttet av året 1973 
var noe blandet. I nordisk mester-
skap ventet vi bedre prestasjoner 
og plasseringer. Sammenliknet 
med NM 1971 viser at vi da hevdet 
oss bedre i alle disipliner sett un-
der ett. Av sju landskamper vant vi 
to og tapte fem. Vi vant feltpistol 
og grovpistol. I NM var det stign-
ing i individuelle prestasjoner og i 
lagresultatene. Approberte stevner 

økte fra 452 til 468, medlemstallet 
fra 5010 til 5322. Det er satt ny 
norsk rekord på luftpistol damer, 
369 poeng og 372 poeng, av Liv 
Lågstad. På fripistol 567 poeng 
av John Rødseth, på fuftpistol 
junior 370 poeng av Rolf Eidem, 
på standard junior presisjon 287 
poeng og standard junior 582 
poeng av Harald Schjelderup. Med 
sitt resultat 582 poeng, har Harald 
Schjelderup vunnet seksjonens 
stimulansepremie, en sølvpokal 
fra Einar Libergs samling. Årets 
beste prestasjon synes å være 
John Rødseths 4. plass i EM luft i 
Linz. 

ÅRETS BESTE KONKUR-
RANSERESULTATER: 

Fripistol John Rødseth A&B 569  
(Ikke godkjent n.rek)

Grovpistol Otto Søilen NOP/hv 
590 (tangering n.rek)

Finpistol Bredo Diesen NOP 586

Std pistol Arvid Mikkelsen OPIL 
og Hans H Schjelderup BPK 570

Std kvinner Liv Lågstad OKTS 574

Silhuett Petter Allan PKA 589

Std Jun Hans Schjelderup BPK 
582 (N.rek)

Luftpistol John Rødseth A&B 387 
(tangering n.rek)

Luft Kvinner Liv Lågstad OKTS 
372 (N.rek)

Luft Jun Rolf Eidem GFS 370  
(N.rek) 

HISTORISK TILBAKEBLIKK

// av Bjørn Myrset, skytterbjorn@gmail.com //
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På side 774 står det ladedata for 
en .455 Webley Mk II. Bullet: 216 
gn Lyman #452374 RN Pb med 
4.0 gn N320 Vihtavuori krutt har 
med løpslengde 6» hastigheten 
539 fps. Så en kan vel si at 550 fps 
er nedre hastighet uten at prosjek-
tilet blir sittende igjen i løpet. 

Når en skal lade med lite hurtig-
brennende krutt; N310, N320, 
Bullseye og lignende, blir det mye 
luftrom mellom kruttet og bunnen 
av prosjektilet. Det historiske 
er at svært mange revolverpat-
roner i forskjellige kalibre har sin 
opprinnelse fra den gangen en 
brukte sortkrutt som drivladning. 
Hylsene var lange og hadde store 
volum. Grunnen er følgende. Med 
5,5 gn Bullseye og 255 gn Pb bullet 
i en .45 Colt patron, blir hast-
igheten 750 fps. Originalladningen 
fra the Wild West var 40 grains 
FFG Black Powder, dette for å gi 
samme hastighet. Det ble fylt så 
mye sortkrutt, som det var plass 
til, for å få samme energi i drivlad-
ningen som 5,5 gn Bullseye. Her-
cules Bullseye kruttet inneholder 
for øvrig 40% nitroglyserin. 

Det store luftrommet gir ulemper. 
Det blir merkbar forskjell på rekyl 
og dermed hastighet om kruttet 
er samlet rundt tennhetten eller 
rundt bunnen av en bullet. Det blir 
dermed spredning i treffbildet. 
Etter denne innledningen skjøn-
ner leserne at en bullet hviler på 
toppen av kruttsøylen i en patron.

av og til kan en revolverskytter ha ønske om lav rekyl og dermed 
lav hastighet på prosjektilet. I Ladeboken #3 har jeg funnet in-
formasjon om hvor langt ned hastigheten kan gå.

Det er flere måter en kan oppnå 
dette på. 

#1. En kan gjøre hylsene kortere. 
Til det trenger man verktøy. En 
Forster eller Lyman hylsetrim-
mer koster 1600 kroner. Man 
blir fort lei av å sveive trimmeren 
for hånd. Et drilladapter koster 
250 kroner. De fleste har vel en 
drill liggende. En pilot koster 
70 kroner. Det trengs en pilot til 
hver hylsediameter. Må hylsen 
kuttes mye kan det være greit med 
gullsmed baufilsag til 500 kroner. 
Ellers tar det lang tid og det kan 
bli mye messingspon. En in-
nvending og utvendig brosj koster 
et par hundre kroner. Kortere 
hylser medfører at prosjektilet får 
lengre avstand til overgangskonen 
i tønnen. Det blir større friflukt. 
Presisjonen blir ikke særlig mye 
forringet i forhold til hoved-
hensikten, å få redusert rekyl. 
#2. En kan bruke patroner med 
kortere hylse så lenge patronen 
passer i tønnen og prosjektilet har 
riktig diameter. En .357M hylse 

LADEHjØRNET 

har lengden 32,8 mm og en .38 
Special hylse har en lengde på 
29,3 mm. Her er det bare 3 mm å 
hente. Men for .38 S&W hylsen er 
det mye å hente. Lengden er 19,7 
mm. Det er altså 13 mm kortere 
enn .357 hylsen. Men diameteren 
på hylsen er større. Diameteren på 
.38 S&W hylsen eksklusiv rimmen 
er 9,8 mm mens diameteren på 
.357 M er 9,6 mm. Diameterne av 
prosjektilene er henholdsvis .359 
og .357. Magne Landrø A/S selger 
Magtech .38 S&W 146 gn RN Pb 
patroner. Det jeg gjør, er å presse 
en .38 Special Wolfram Carbide 
die ned til rimen på patronene. Da 
mater patronen utmerket i min 
modell 27 S&W. Man kan også 
kjøpe hylser i .38 S&W fra Star 
Line. Ved bruk av en .38 Special 
Wolfram Carbide size die blir 
diameteren på hylsen redusert til 
9,6 mm. Jeg har med to .38 S&W 
ladninger. 
1. 258 gn RN #358311 Ly-
man og 1,8 gn N320 gir 531 fps. 
2. 195 gn RN #358430 og 1,6 
gn N320 gir 394 fps (120 m/s) jrf. 

Ladebok #3 side 707
For tiden er det mye 
oppmerksomhet rundt Bane 
Nord og togskinner. Nå penser 
jeg over på et side-spor og kjører 
videre derifra. I 1968 kjøpte jeg 
en Smith&Wesson Master .38 
Special WC pistol fra Schou Våpen 
på Karl Johan. Før våpenet forlot 
Smith&Wesson fabrikken måtte 
skuddsamlingen være innen-
for to tommer på 50 yards. Sig 
Neuhausen modell 210-5 Target 
var toppvåpenet til feltstpiol i 
skyting. Pistolfelt NM var kun ett 
stevne den gangen. Nå ble eierne 
av disse våpnene redde for at S&W 
Modell 52 skulle utkonkurrere 
Sig. Gjennom kampanjer fikk de 
NSF til å forandre feltreglemen-
tet. Det nye reglementet ble at 
prosjektilet skulle stikke 5 mm 
utenfor hylsekanten. Siden pis-
tolen min brukte 38 WC hvor hele 
prosjektilet var innenfor hylsen, 
så var den ikke godkjent til NM. 
Det jeg gjorde var å kjøpe .38 
S&W patroner, size dem og bruke 
pistolen min på felt. Brukte .38 
S&W hylser ladet jeg om med 125 

gn prosjektiler. Totallengden på 
.38 S&W patronen var 31,5 mm og 
totallengden på .38 Special Was-
cutter var 29,3 mm. Altså 2 mm 
klaring i magasinet til Modell 52. 
Jeg har ikke problemer med re-
turstrømmen, så nå går jeg tilbake 
på hovedsporet igjen. 

Når det gjelder grovere kaliber 
er det bedre utvalg av korte og 
lange patroner i samme kaliber. 
Hylselengden til .44 Remington 
Magnum er 32,6 mm og hylselen-
gden til Russian er 24,6 mm. Altså 
en lengdeforskjell på 8 mm. Går 
en videre til kaliber .45 er det en 
serie patroner som går om hver-
andre med forskjellig hylselengde. 
Fra .460 S&W Magnum 45,7 mm, 
.454 Casull 35,1 mm, .45 Colt 32,6 
mm og .45 S&W Schofield 27,9 
mm. Lengdeforskjell mellom .45 
Colt og .45 S&W er 5 mm. 

#3. For alle patrontypene nevnt 
ovenfor, kan en naturligvis sette 
prosjektilene dypt i halsen. Da 
minker luftrommet mellom topp 
kruttnivå og bunn prosjektil. En 

fyller da en liten mengde krutt i 
hylsen, slipper ned en kort blyant, 
setter et merke og leser av meng-
den av luftsøylen. Ved å måle 
lengden av prosjektilet, kan en da 
regulere høyden av prosjektilet 
over kruttnivået til en får minim-
alt luftrom. 

Min revolver kaliber .500 
Smith&Wesson har en hylselengde 
på 41,3 mm. Prosjektilet #290501 
på 330 gn er senket i flukt med 
hylsekanten. Jeg har brukt 5,0 gn 
Herculed Red Dot krutt. Det var 
ikke sot på hylsen. Den ble senket 
10 mm i forhold til at prosjek-
tilet ble crimpet i crimperillen. 
Når prosjektilet stakk ut 10 mm 
derimot, så var det en del sot på 
hylsen. Fem skudds samlingen på 
25 meter var 4,5 cm. Hastigheten 
er målt til 550 fps. Impulsen eller 
faktoren er da 180. Siden massen 
på revolveren er RS 2 kg, så var re-
kylen mild, som fra revolver skutt 
med .38 special WC ladning. 

// av Willy klette //


