
Rifleposten 
                
 
 

 
 
 
I
 
 
 
 
 

                                                                                                              Nr.1-2004 – årgang 8                    Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten 
 

nnhold: 
Direksjonens side  side  3-4 
Æresmedlem    5-6 
Jegersiden    7 
Terminlisten    8-9 



 2
Rifleposten nr. 1 – 2004 
 
Utgiver:  Skydeselskapet Skarpskytten 
Redaksjon:  Direksjonen v/ Jostein Løne og Anders Bjone 
 
 

SKSRPSKYTTEN--TELEFON- OG ADRESSELISTE 2004    

       

Navn   Telefon Mobil Faks E-post Verv 

Anders R. Bjone Privat 22-496649 48-122760 22-496649 arbjone@online.no Formann 

Landingsv. 48 Arbeide 23-075208   23-075210 andersbjone@rikshospitalet.no   

0767 Oslo       

Torleif Sønju Privat 22-507642 93-053196 22-506958 torleifs@yahoo.no Nestformann 

Ullern allé 77             

0381 Oslo       

Per Thoresen Privat 64-857296 45-236769   perthoresen@navn.no Sekretær 

Sørvegen 12 Arbeide 23-301500         

1400 Ski       

Even Haugvik Privat 22-258418 97-753540 23-318429 even@haugvik.com Kasserer 

Ravnkollbk. 70 Arbeide 23-318403         

0971 Oslo       

Lars Indergård Privat 67-133602 90-554383   la.indergard@c2i.net Våpenmester 

Lillehauger 2 Arbeide 67-111600         

1352 Kolsås       

Bjarne Hestenes Privat 67-145692     bjarnehest@hotmail.com Ungdomsleder 

Delimosen 50             

1359 Eiksmarka       

Jostein Løne Privat 22-509748 98-676517     Jegerleder 

Gråbrødrev. 4 D Arbeide 32-836163         

0379 Oslo       

Fride Lina Stallard Privat 67-562588       Visesekretær 

Gullhaugstien 3 Arbeide 67-862304   67-862992 fistallard@mil.no   

1354 Bærum Verk       

Knut Ola Olsen Privat 67-540357       Vise- 

Bærum Arbeide       koolsen@mil.no Våpenmester 
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Direksjonens side 
 
Baneåpning 2. mai 
Sommersesongen nærmer 
seg. Baneåpning er søndag 2. 
mai med flaggheising. 
Ansvarlig i år er Oslo 
Garnisons Skytterlag. Vi 
gleder oss, men er litt i tvil 
om vi kan skyte på 200 
meteren denne dagen. 
 
Utgivelsen av dette bladet 
har blitt utsatt i påvente av 
en endelig dag for skyting på 
200 meter. Vi har blitt lovet 
at alt skulle være klart til 2. 
mai, men jeg tviler. 
 
På grunn av grave- og 
planeringsarbeidet i 
forbindelse med ny 
skyttergrav på 200 meter, og 
nye voller kan dette ta litt 
lengre tid enn beregnet. 
Dersom vi ikke kan skyte på 
200 m kan vi kanskje bruke 
100 m i ventetiden. Det blir 
et teknisk spørsmål som vi 
får løse sammen med de 
andre skytterlagene.   

 
 
På åpningsdagen går også 
Treningsstevne I, som har  
blitt en tradisjon for 
Løvenskioldbanen. Dette er 
en fin markering ved 
overgangen fra vinter til 
sommerskyting.  
 
Skytingens Dag 6. juni 
Skytingens dag 6. juni skal 
være en stormønstring for 
SKYTTERNORGE. 
 
Alle skytterlag i landet har 
mulighet til, eller skal helst 
være forpliktet til, å 
arrangere en åpen skytterdag 
for allmennheten på lagenes 
baner. 
 
Dagen er en rekrutterings-
dag til skyttersporten for alle 
som har lyst til å prøve 
skyting som sport. Ofte er 
det mest yngre skyttere som 
kommer, men dagen er for 
alle, uansett alder.  
Skarpskytten har planlagt 
dagen og vi har behov for 
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hjelp fra alle i laget, også de 
aktive skytterne. Vi trenger 
noen til instruksjon. Vi 
ringer deg.  
 
Som kjent er det ingen 
stevner å delta i da det ikke 
arrangeres stevner på 
Skytingens dag. Vi mottar 
også støtte fra DFS til 
arrangementet. 
 
Rekruttering 
Direksjonen er opptatt av 
rekruttering. På bakgrunn av 
dette har vi et samarbeide på 
gang med Fossum Idrettslag, 
Skiskyttergruppa. 
Rekrutteringslaget som teller 
ca. 20 personer vil sam-
arbeide med Skarpskytten i 
sommersesongen for å bedre 
sine skyteferdigheter.  
 
Kombinasjonen skyting og 
skiskyting skal jo være midt 
i blinken for oss alle. Vi skal 
sørge for at de får god 
skytetrening. Dette vil jo bli 
gjensidig dersom noen av oss 
har lyst til å drive med 
skiskyting i vinterhalvåret. 

Direksjonen er meget 
positive til samarbeidet. 
 
Dugnad – lørdag 1. mai fra 
kl. 10.00 må dere møte opp 
til dugnad. Det er en felles 
dugnad for Løvenskiold-
banelagene. Mye rask å 
rydde vekk etter vinteren. Jo 
flere vi er jo før er vi ferdige. 
Vær vennlig og møt opp, ta 
gjerne med en rive. 
   
Vi gleder oss til 
sommerstart. 
 
 

Anders R. 
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Han Bjarne H 
 
Bjarne Hestenes, eller til daglig 
bare Bjarne, er en kjent 
personlighet både i 
Skparskytten og på 
Løvenskioldbanen generelt. På 
den etterfølgende årsfest etter 
skytterlagets årsmøte 23. 
november 2003 ble han 
innvotert som æresmedlem i 
laget. Han er nå nr. 5 i laget.  
 
I lagets vedtekter (kalt lover) 
heter det at ”æresmedlemsskap 
kan gis til personer som har 
gjort seg særlig fortjent innen 
skytterlaget eller for 
skyttersaken i sin 
alminnelighet”. 
 
Han Bjarne er i sannhet en 
veteran som i fullt monn har 
innfridd denne forutsetning for 
lagets høyeste erkjentlighet, og 
vi ønsker han velkommen i det 
gode selskap. 
 
Bjarne har en lang karriere bak 
seg som skytter i DFS. Han har 
fulgt gradene siden han 
begynte som anviser på 
hjemmebane i Nesjane 
skytterlag i Nordfjord. Det var 
for snart 60 år siden. Den  

 
 
gangen ble det brukt lim av mel 
og vann til å klistre papirlapper 
over kulehullene. Skytebanen 
lå på hjemgården, og tidvis 
kom det gjerne noen som ville 
trene litt. Bjarne gjorde da 
tjeneste også som tidtaker. Han 
var også som guttunge 
behjelpelig med 
hjemmelading—med elektrisk 
kruttvekt hjemme i kjelleren. 
Bjarne begynte å skyte i 1948. I 
1964 reise han, som så mange 
andre ”bygdegutar” til 
Hovedstaden. Som skytter 
deltok han først i Skytterlaget 
Rifleringens tradisjonelle By- 
og Bygdelagsskytinger. I 1969 
var han en av Rifleringens mest 
trofaste medlemmer. I noen år 
rundt 1980 hadde laget 
lederproblemer, men i 1983 tok 
Bjarne på seg formannsjobben 
og arbeidet laget opp igjen til 
nye høyder. Nevnes kan også at 
Rifleringen i hans formannstid 
stilte med to 8-manns lag i 
Østlands-cupen. Laget kom til 
finalen i B-cupen. Etter 
sammenslutning i 1992 av de 
tre skytterlagene—Rifleringen, 
Oslo Nordre, og 
Skarpskytten—fortsatte Bjarne 
sin aktivitet i det nye laget som 



 6
tidligere, både som skytter og 
tillitsvalgt. Han ble, med sin 
aktive innsats etter hvert også 
det nye skytterlagets 
skytterkjendis. Ikke minst etter 
at han i 1993 flyttet til 
Løvenskioldbanen i tidligere 
Oslo Nordres skytterhus.  
 
Bjarne har utmerket seg på 
mange slags vis. Foruten å 
være Skarpskyttens fastpunkt 
på banen har ungdoms og 
rekrutteringsarbeid, både som 
ungdomsleder og instruktør, 
ligget hans hjerte nært.  
 
En annen gruppe som også har 
mye å takke ham for er 
jegerne—der hans hjelpsomhet 
er uvurderlig både i å legge til 
rette forholdene på 
skytekveldene og som hjelper 
og rettleder også utenom de 
faste skytekvelder.  
 
Alltid tilstede og alltid en 
hjelpende hånd for hvem det 
måtte være.  
 
Fra Bjarnes skytterkarriere kan 
nevnes at han ble Viken II-
mester i V 55 på bane i 1996. 
Han har 3 NM titler i skogsløp 
med skyting i sin klasse (50-55 
og 55-60). Han ble 

Skarpskyttens beste skytter i 
1993, og vinner av lagets 
kongeskyting både i 1998 og 
1999. Hertil har han vært lagets 
pådriver i Senior- og 
Veterancupen, og vært med på 
å dra i land flere seire eller 
nesten-seire.  
 
Han ble tildelt Skarpskyttens 
Bragdmedalje i 1996, og i 
samme år fortjenestemedaljen, 
Løvenskioldbanens 
erkjentlighetsmedalje i 1997, 
og i 2003 som sagt en 
velfortjent innvotering som 
æresmedlem. 
 

 
G. Lønne 
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Rapport fra Jegergruppen 
 
Etter en lang vinter med liten 
aktivitet er det nå like før 
Jegergruppen får sving på 
hjulet. Vi har for så vidt 
allerede begynt i den forstand 
at torsdag 4. mars inviterte 
Jegergruppen til møte i R-hytta, 
der James Williamson fra 
KUBUSI, Eastern Cape, Sør 
Afrika, velvillig stilte opp og 
fortalte om mulighetene for 
Afrika-jakt på eget område i 
Sør-Afrika. Vi hadde godt 
frammøte og Williamson 
besvarte spørsmål fra ivrige 
jegere.  
 
En av Jegergruppens viktigste 
gjøremål er å arrangere trening 
og gjennomføre Storviltprøven 
for egne og andre jegere. 
Skarpskytten har i år fått tildelt 
mandagen som sin ukedag for 
dette formålet. Som det 
fremgår av terminlisten 
begynner vi allerede mandag 3. 
mai. Og vi disponerer 
skytebanen alle mandager til og 
med 28. juni. Banen vil bli 
stengt i juli grunnet ferie og 
andre arrangement. Vi 
disponerer  
 

 
 
 
også banen søndag 23. mai og 
søndag 13. juni.  
 
Etter at 100 m banen ble 
utbygd med full elektronisk 
anvisning har det blitt betydelig 
lettere for skytterlagene å 
arrangere trening og Storvilt-
prøven. Jeg håper likevel at de 
jeg ber om hjelp til dette 
gjøremålet stiller velvillig opp.  
Så: jeg vil så innstendig jeg kan 
anmode om at jegerne i Skarp-
skytten avlegger Storviltprøven 
før sommerferien. Det er minst 
to fordeler med dette: Dere 
unngår stress og mas med mye 
folk på standplass til høsten, og 
det er betydelig billigere.  
 
Siden sist har standplass blitt 
utbygd med elektroniske porter 
mot skivene og lydtette 
delevegger som skiller 
standplass i tre like seksjoner. 
Dette betyr at baneskyttere kan 
bruke standplass samtidig med 
jegerne uten at vi forstyrrer 
hverandre.  
 

Jostein Løne 
Leder Jegergruppen 
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Jaktfeltstevne—vår 
søndag 18. april 2004 
 
Jegergruppen arrangerer to 
jaktfeltstevner, ett på våren og 
ett på høsten. Dette er primært 
skytinger for jegerne i 
Skarpskytten, men 
baneskytterne får også lov til å 
delta. Det er satt opp sølvpokal 
der sammenlagt vår/høst får 
napp i pokalen. For å få 
pokalen til odel og eie må den 
vinnes 3 ganger eller den 
tildeles den skytter som har 
flest napp i løpet av 5 år. 
Forrige pokal ble vunnet av 
Tom Harwiss. Vårens 
jaktfeltstevne samlet totalt 19 
deltagere. Vi hadde fint vær og 
det var god stemning på 
standplass! Etter avsluttet 
skyting var det premieutdeling 
med letter servering i R-hytta.  
 
All skyting foregikk mot 
elektronisk anvisning. Til dette 
fikk vi god hjelp fra Bjørn 
Larsen i Vestre. Vi er han 
takknemmelig.  
 
Som det fremgår av 
terminlisten vil høstens 
jaktfeltstevne bli arrangert 
søndag 17. november.  
 

 
 
Resultatliste 
 
Klasse 1 - baneskyttere og andre 
      navn  poeng  
1. Sondre Nervold 24/91 
2. Terje Hansen 23/93 
3. Bjørn Larsen 21/69 
4. Sigbjørn Kleven 18/82 
5. Ekrehagen Jr. 17/69 
6. Karl H. Brinch 16-58 
 
Klasse 2 - Jegere  
      navn   poeng 
1. Jostein Løne 24/77 
2. Tom Harwiss 23/84 
3. Jan O. Dahle 23/79 
4. Jan R. Lycke 22/84 
5. Trygve Giæver 22/76 
6. Ekrehagen Sr. 21/77 
7. Dankert Krohn 21/74 
8. Dagfinn Simonsen 21/70 
9. Elisabeth Bering 14/60 
10. Arne Kobbeltvedt 14/55 
11. Tor Skribeland 14/50 
12. Torvald H. Brinch 13/47 
13. Odd Fagerjord 13/34 
 
 
Som det fremgår av resultatlisten 
teller treff foran poeng.  
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Våpen til salgs! 
 
Skarpskytten er i besittelse av 
flere banevåpen—Mausere og 
Krag Jørgensen—som ikke er i 
bruk. Krag Jørgensen er i både 
kaliber .22 og 6,5. Om det er av 
interesse kan disse kjøpes av 
skytterlagets medlemmer. 
Prisen vil bli satt til ca. kr. 200 
for Mauserne og kr. 50-200 for 
Krag Jørgensen.  Noen av 
våpnene er i full brukbar stand 
og selges mot tillatelse fra 
Politiet. Mens andre er tenkt å 
selges for plombering. 
Interesserte kjøpere kan 
kontakte 
direksjonsmedlemmene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priser for trening og 
Storviltprøven 
 
Medlemspriser før 
sommerferien: 2 treninger + 
Storviltprøven: kr. 100. 
 
For andre jegere:  
kr. 75 pr. trening og kr. 200 for 
Storviltprøven. 
 
Ekstraskyting og oppskyting 
med flere geværer: kr. 50 pr. 
gang/gevær. 
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