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Husk Kongeskytingen søndag 21. august kl. 10.00, og
Grumpelskytingen søndag 12. september kl. 10.00. Begge
innbydelsene finner vi i dette nummer av Rifleposten.
Påmelding til festkomiteen dersom du skal delta i skytterfestene
med mat og drikke.
Vi har mye å feire.
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Direksjonens side
Våren er slutt, vi har
passert sommersolverv,
men alt ble ikke som
planlagt.
200 m Terminlisten har blitt endret og
utsatt i mangel av 200meteren
fortsatt står igjen med mye
anleggsarbeider. Vi utsatte
baneåpningen med en uke til 2.
mai for at 200m skulle være
klar for bruk. Først 25. mai
smalt det første skuddet etter
mye egeninnsats fra laget
medlemmer + to fra Oslo
Vestre skytterlag. Terje Hansen
arbeidet sammen med disse to
”Bjørn Bane og Kabel
Clausen”. Sent på kvelden
24.mai virket elektronikken på
de nye skivene på 200m. Vi har
i dag 16 elektroniske skiver
her, alle brukt under
Løvenskioldbanestevnet 18-20.
juni. Trening har det blitt lite
av, bare noen få ganger og vi
har arrangert en premieskyting
utenom
Løvenskioldbanestevnet på
grunn av stadig arbeidere og
anleggsmaskiner i terrenget.

Skarpskytten og de andre
lagene vil få en travel
høstsesong for og få
gjennomført sine utsatte
terminlister. Treningsstevne I II og III må vi også sette opp
på ettersommeren da disse ble
arrangert på 100m.
Resultatmessig blir det ikke
riktig å skyte på 100m i forhold
til tidligere års resultater.
NB. Direksjonen henstiller
medlemmene til å følge med på
oppslagstavla i skytterhuset.
Alle endringene i terminlisten
kunngjøres her.
Løvenskioldbanemedaljen Deles ut ved baneåpningen
dersom noen har gjort seg
fortjent til det.
Etter et vellykket 100 meter
prosjekt var det naturlig at den
ble delt ut til særlig aktive
personer i prosjektet, som ikke
har mottatt medaljen tidligere.
Løvenskioldbanemedaljen med
felles bånd deles kun ut en
gang til samme person.
Følgende ble i år tildelt
Løvenskioldmedaljen med
felles bånd:
Ivar Måge, OJFF, formann
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Terje Hansen, Skarpskytten,
formann i DFSLøvenskioldbanekommiteen
Trygve Jacobsen, Skarpskytten
Bjørn Larsen, Oslo Vestre
Skytterlag, formann og
Olav Selvåg, Bærums
Skytterlag.
Skarpskytten gratulerer og
takker for stor innsats i hele
perioden.
100 m Heldigvis har vi en av landets
fineste 100meter baner. Alt er
ferdig, med følgende
standplasser.
7 skiver for cal. 22, 9
standplasser for grovkaliber og
9 standplasser for
jegeravdelinger. Ved større
stevner åpner vi to skillevegger
og disponerer en standplass
med 25 elektroniske skiver. Slå
den! Vi har mulighet til å sette
inn to skiver til, altså til
sammen 27 skiver. På de to
siste skivene kan vi skyte på
pappskiver. Av å til kan det
være en fordel å kontrollere
elektronikkskiven mot
pappskiven. Det er viktig for en
jeger som skal jakte,
elektroniske hjorter er det lite
av i skogen.

Skiskyttergruppa fra Fossum
IL liker seg i Skarpskytten, og
det er mange gode skyttere.
Vi måtte endre treningstiden
for rekruttskyttere fra mandag
til tirsdag på pga. kollisjon med
Bærums sine tider. Det var
håpløst å drive instruksjon med
to skrikere på standplass.
Hestenes ble enig med
rekruttene om ny dag og valget
ble tirsdager. Jeg vil bare
fortelle at vi fyller 2
standplasser med rekrutter på
enkelte treningskvelder.
Se opp – her kommer
Skarpskytten.
Jegeravdelingen avvikler
treninger på mandager og
tirsdager. Skarpskytten har to
treningsdager i uken på
jegerseksjonen. Stor sett er det
fullt hver kveld. Løne har
organisert dette på en utmerket
måte. Hvorfor er han tannlege
eller ”vossing”?
Skytingens Dag Skytingens dag 6. juni ble ikke
den stormønstringen vi hadde
håpt på, men det var 27
deltagere i det fine været.
Vi som arrangør hadde en
hyggelig dag for familie og
skyttere. Kåre Stavem og
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Kartrine Vasholmen ordnet
med kiosksalget og servering.
Katrine var også aktiv med
andre gjøremål.
Skyttertidene var også tilstede.
Dere finner referat i siste nr. av
Norsk Skyttertidene.
Jeg vil rette en spesiell takk til
Fride Lina Stallard, Katrine
Vasholmen og Lars Indergård
da flere av Direksjonens
medlemmer var fraværende i
planleggingen av dagen pga.
ferier og sykdom. Ellers takker
jeg alle medlemmer som hadde
mulighet til å bistå på denne
søndagen slik at vi fikk et godt
gjennomført arrangement.
Kiosk og servering Kåre prøver å holde åpen kiosk
på våre skytedager med størst
aktivitet. Dette er populært for
både skarpskytter og andre på
banen. Vi må bare takke Kåre
for hans velvillighet.
Rekruttering Merk dere. Vi fyller to
standplasser med rekrutter på
våre beste treningskvelder på
100m.
Dugnad Medlemmene må være klare til
å utføre dugnad til alle tider.

Dugnad er ikke bare rydding,
men alt arbeide som utføres i
lagets regi. De som er valgt
med verv i Skarpskytten skal
utføre tiltak for målsettingen og
bedre den allmenne
skyteferdighet i landet.
Enkelt fortalt er det bare å møte
opp på skytebanen, ta med
venner og kjente – her kan du
skyte og glede deg. Se på
OPPSLAGSTAVLEN eller
terminlisten om det er noe
som du kan gjøre.
En prat i hytta med andre
skyttere kan også være en god
dugnad.
Alle er velkommen til
Skarpskytten, ditt bidrag gjør
oss bedre.
Nye medlemmer Skarpskytten får stadig nye
medlemmer. Det er ikke bare
rekrutter som melder se inn. Av
jegere har det kommet mange
nye til jegeravdelingen. Noen
av jegerne har også lyst til å
prøve ordinær
konkurranseskyting. Også flere
klasseskyttere har kommet,
deriblant en kar som Yngve
Lorentsen. Vi som skyter aktivt
vet godt hvem han er. Han ble
skytterkonge i Bodø i 1991
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med 345 poeng, som var
tangering av rekorden for
Landsskytterstevnet. Den
gangen representerte han
Falken skytterlag. De siste
årene har han skutt for
Rælingen skytterlag. De har
veldig stor betydning for de
aktive skyttere at det kommer
så gode skyttere inn i laget og
da som fast medlem.
Alle nye ønsker jeg hermed
hjertelig velkommen til
Skydeselskabet Skarpskytten.
Ø – Cup, Seniorcup og
veterancupen Vi har med tre lag i nevnte
skytinger.
I Ø-cupen tapte vi mot Råde,
men går videre i B.
I Seniorcupen fortsetter vi i B
etter å ha slått Trøkstad med 43
poeng, våre 996 mot 953.
I Veterancupen er vi i A etter å
ha slått Trysilfjell med 37
poeng, 1046 mot 1009. 1046
tror jeg er rekord i senior. I så
fall er Bjarne Hestenes, Lars
Indergård og Tore Karijord
rekordsettere. Maks poeng som
kan oppnås er 1050.
Kongeskytingen –
I forbindelse med prosjekt ny
200 meter skal kongeskivene

flyttes til venstre inntil vollen,
syd på banen. Plasseringen av
standplass er omtrent som fra
skive 1-4 fra tidligere 300
meter standplass. Og for oss litt
eldre skarpskyttere er vi nå
nesten tilbake der vi startet på
Løvenskioldbanen i 1949 til
kongeskivene måtte flyttes i
1983 på grunn av nye voller.
Norges Skytterforbund har
påtatt seg ansvaret for ny
kongegrav.

Anders R.
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Vi har gleden av å innby til vår tradisjonsrike

Kongeskyting
lørdag 21. august 2004 på Løvenskioldbanen.
Program for dagen er:
Fremmøte kl. 10.00 presis ved Skarpskyttens portal, hvor Skarpskyttens
konge mottas og ledsages til skytterhuset under salutt.
Deretter:
Trekning av skyterekkefølgen.
2 prøveskudd
Frokost
3. og siste prøveskudd
De 5 tellende nedganger (etter 3. og 4. nedgang bekjentgjøres stillingen)
Den nye kongen kåres foran (S-huset) til salutt og under nytelse av et glass
hetvin
Festmiddag og taler
Kaffe avec og premieutdeling.
Det skytes med kal. 6,5 med redusert ladning. Ammunisjonen deles ut etter
hvert som den enkelte skal skyte. Det er ikke tillatt å bruke hanske, rem og
kikkert ved de tellende skuddene. Skytetid på de tellende skuddene er ett
minutt pr. skudd. Dersom du ikke har våpen med riktig kaliber, godkjent for
konkurranseskyting etter reglene i DFS kan Skarpskytten låne ut våpen.
Pris for all inkl. skyting, frokost og middag er kr. 350,-. Drikke inkl. er; 1 fl.
Øl/lettøl eller mineralvann til frokost og 2 gl. rødvin til middagen.
Bindende påmelding til festkomiteen
/v Thorstein Smith-Christensen, tlf. 22 14 45 65 senest innen tirsdag 17.
august.
Dere er hjertelig velkommen til å feire vår stiftelsesdag selv om dere ikke
deltar i skytingen. Det er en hyggelig dag å være med på og alle er
velkommen med ledsager.
Reglen er pent antrekk til middag, og at medaljer og hederstegn bæres.
Vel møtt!
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Direksjonen

S.U.
Vi har gleden av å innby til

Grumpelskyting
søndag 12. september 2004 på Løvenskioldbanen
påmelding innen kl. 11.00
Program:
• 3 prøveskudd,
• 5 tellende skudd mot normalskive på 200 m. Kl. 4 og 5 skyter
stående, kl. 3 og V55 kne, og de andre klassene liggende.
• Ekstra premieskyting – 2 prøveskudd og 5 skudd liggende mot
international skive på 200 m. Hver deltaker betaler kr. 30,- som går
til pengepremier.
Tilbud om utlåne våpen. Resultatene i begge skytingene legges sammen for
å kåre vinneren av Grumpelpremien og Damenes premie.
Hver deltager tar med en premie som har en nedre verdigrense på kr. 50,-.
Alle blir premiert i Grumpelskytingen. Premiebordet er alltid spennende da
det er din fantasi som bestemmer. Vinneren som har første valg bruker ofte
lang tid på å velge.
Grumpelskytingen er også en tradisjonsskyting med avslutning av
sommersesongen eller skytteråret 2004. Ifølge våre tradisjoner avsluttes
skytteråret med en middag og kaffe avec. Skarpskyttens vandrepremier
deles ut ved kaffen.
Altså:
dere som var vinnere av en vandrepremie i 2003, eller tidligere år har mottatt
vandrepremier som ikke er gravert ”til eie”, må bringe disse til tilbake til
Skarpskytten i gravert stand innen mandag 6. september.
Direksjonen vil sørge for at premier nå leveres innen satt tidsfrist og
sluttføres i premieprotokollen. Vi håper denne søndagen blir en fin avslutting
av skyttersesongen.
Pris for middag og kaffe er kr. 170,-. Medlemmer ønskes velkommen til
Grumpelskytingen, ta gjerne med ledsager.
S.U. innen 8. september til Thorstein Smith-Christensen. tlf. 22 14 45 65.
Direksjonen
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BL = Bane lag

SN = Skive nr

Skydeselskabet
Skarpskytten
Sknr

207
646
704
3014

4057
4218
4356
5214
5498
5576

6684
6753
6763
6969
7013

Navn
Kl. V55
VASHOLMEN,
Frank
Kl. V65
INDERGÅRD, Lars
HESTENES,
Bjarne
Kl. AG3
NERVOLD, Sondre
Kl. 2
BRINCH, Karl
Henrik
HEREID, Knut Eiliv
ELDEGARD,
Ingebrigt
Kl. 3
BJONE, Anders R.
KARLSEN, Jan
Erik
BJONE, Roald
Kl. 4
HEREID, Lars
Johan S.
THORESEN, Per
HANSEN, Terje
SKÅRBØ, Tommy
HAUGVIK, Even

M K N

Felt
Lag

S
N

Dato

Opprop

12:50

35

27

1.aug

12:20

3.aug

08:20

23

6

1.aug

09:10

4

3.aug

10:50

26

4

1.aug

10:10

52 14

3.aug

14:50

109

14

4.aug

12:00

16 7
19 18

1.aug
1.aug

08:10
10:10

88
94

26
8

3.aug
3.aug

12:40
14:40

22

6

1.aug

12:50

N

98

26

4.aug

07:45

5

13

31.jul

10:10

N

71

4

3.aug

07:45

10 46
12 25

31.jul
31.jul

14:10
15:30

N

80
83

18
6

3.aug
3.aug

10:00
10:45

31
33
33
37
38

2.aug
2.aug
2.aug
2.aug
2.aug

09:30
10:50
10:50
14:10
14:50

7
9
9
16
18

4
13
23
19
3

31.jul
31.jul
31.jul
31.jul
31.jul

09:30
10:10
10:10
13:00
13:40

B
L

S
N

Dato

Opprop

49

7

3.aug

46 21
49

32
3
13
19
12

11
Kl. 5
HEREID, Lars
8609 Johan
8694
LORENTSENYngv
e Andre
8726 OLSEN, Karl Johan
8792 NESLAND, Hanne
8818 SAKSVIK, Roar
8821 TØNJUM, Geir

55

9

4.aug

08:40

M

56
57
58
59
59

44
24
39
17
20

4.aug
4.aug
4.aug
4.aug
4.aug

09:15
09:50
10:25
11:00
11:00

M
M K
M

N

44

19

2.aug

08:15

47
48
50
51
51

14
15
19
17
20

2.aug
2.aug
2.aug
2.aug
2.aug

09:00
09:15
09:45
10:00
10:00

Feil i navn, klasse, merknader meldes LAGVIS til: pm@landsskytterstevnet.no, snarest.

21 skyttere fra Skarpskytten er påmeldt til Landsskytterstevnet i
Sandnes.

SKYTTERE I FEMTE
GENERASJON
Julius Vasholmen het han,
tippoldefar til de to
”skarpskyttere” i femte
generasjon Vasholmen.
Christoffer Frick, 9 år, og
Julius Alexander, 11 år, og
begge med familienavnet
Vasholmen.
De er begge ivrige skyttere
blant Skarpskyttens
ungdomsskyttere, og morfar
Frank er naturligvis stolt over
at de to barnebarna følger opp
familiens skyttertradisjoner.
”Det er kjempegøy”, presiserer
de. Det begynte med

instruksjon i kjelleren hos
morfar. I fjor var Julius med på
Skytingens Dag og begynte så
på skytebanen et par måneder
senere, men Bjarne som
instruktør.
Mor, Katrine Vasholmen,
skyter vesentlig pistol, men vi
tipper at hun snart blir aktiv
med geværet også.
Frank, børsemakeren, begynte
sin skytterkarriere som
tenåring, og deltok som 20åring på Landsskytterstevnet i
1959. En trofast og kjent
skikkelse både i tidligere
Rifleringen og nå
Skarpskytten.
Den nest eldste i ”femmeren”,
Ivar Vasholmen, f. 1913,
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begynte som skytter i
begynnelsen av 1950-årene.
Det var entusiasten Olav
Marken som fikk fart på ham.
De hadde begge sitt arbeidssted
på Fornebu. Ivar deltok første
gang på Landsskytterstevnet i
1958. Han ble en ivrig skytter,
men det vi som er gamle nok
husker han best for, var hans
innsats i lagsarbeidet i
Rifleringen, både i
dugnadsarbeid og når stevner
skulle avvikles.
Men tilbake til ”stamtreet”,
Julius Vasholmen. Ingen
smågutt det heller. Han ble for
sin dyktighet som skytter
plukket ut som skarpskytter i
forsvaret, en ordning som i alle
fall går tilbake til 1840-årene,
og gjelden den dag i dag. Før
hans tid fikk skarpskytterne
utlevert de aller beste børser.
Før Krag-Jørgensen tid var det
meget flotte Kammerladere det
dreier seg om. De var delt i tre
kategorier, hvor kat. 3 var de
beste. De ble påsatt et spesielt
stempel med betegnelsen F på
høgre side. 3F var de spesielt
gode.
Julius hadde under
stridighetene i forbindelse med
Unionsoppløsningen—Krag

mod. 98. Han var innehaver av
Forsvarsmerket.
Avslutningsvis ønsker vi de to
unge i femte generasjon lykke
til.
GL
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RAPPORT FRA
JEGERGRUPPEN
#
Jegergruppen i Skarpskytten er
kjent for å holde løpet rent og
kruttet tørt. Etter at 100 m
banen kom i drift, har løpet
vært renere og kruttet tørrere
enn noen gang før. Det virker
som om vår nye 100 m bane
har magnetisk tiltrekning på
nye medlemmer til skytterlaget.
Saken er nemmelig den at
Jegergruppen i Skarpskytten
har arrangert trening/prøver
man/tirs hver eneste uke
gjennom hele sommeren. Dette
har medført at vi har fått sårt
tiltrengte kroner til
skytterlagets kasse—og har fått
mange nye medlemmer.
Det meste av dette har vi
Bjarne å takke for, men det er
også andre medlemmer i
Jegergruppen som har tatt et
tak.
Alt med 100 m banen fungerer
til det perfekte, og det er bare
lovord å høre fra
skyttere/jegere som møter opp
på banen.
Fra mandag 2. august
disponerer Skarpskytten banen
hver mandag. Og vi disponerer

banen hver mandag gjennom
hele høsten (helt til snøen
faller). I tillegg er banen åpen
søndag 22. august fra kl. 10.00.
Når Jegergruppen arrangerer
trening/prøver utover høsten,
har vi behov for en del
frivillige mannskaper på
standplass. Stort sett er det nok
med tre mann, men det skader
ikke om vi er fire.
Jeg håper og tror at de som får
forespørsel tar et tak for
Jegergruppen.
I denne forbindelse må
følgende nevnes: Da
jaktlederne i jaktlaget
Sjulerudsætra, ærverdige
medlemmer av Skarpskytten,
d’herrer Berget og Kobbeltvedt
fikk forespørsel om
standplasstjeneste var det ikke
nei i deres munn. De stilte
straks hele jaktlaget til
disposisjon. Elgjegerne
Haugen, Hagen, Dale,
Strømme og Solheim blir
følgende ofte å se på standplass
i løpet av høsten. Det er å håpe
at andre jaktlag har samme
positive holdning mht å ta et
tak for Jegergruppen.
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Som mange har oppdaget er nå
200 m banen ferdig utbygd
med elektronikk og det hele.
For å skyte på 200 meteren
trenger man et elektronisk kort.
Dette kjøpes hos direksjonen,
koster kr. 150 og gjelder for
500 skudd. Kortet kan også
brukes på 100 meteren.
Fram til høsten har medlemmer
at Skarpskytten kunnet skyte to
treningsskytinger og
storviltprøven for kr. 100. Fra
2. august må alle betale full
pris, kr. 100 pr. trening og kr.
100 for storviltprøven.
Det er å anbefale at jegerne
også prøver børsa på 200 m.
Det kan være nyttig å se hvor
mange knepp en må skru opp
for å treffe blinken, evt. hvor
mye en må holde over for å
oppnå samme resultat.
Jeg vil til slutt ønske alle
jegerne en god høst og en god
jakt, møt opp på banen når dere
føler for det—dere er alltid
velkomne.
Jostein Løne
Leder Jegergruppen

JAKT UNDER ANDRE
HIMMELSTRØK
Ærverdig medlem av
Skarpskytten, Jan R. Lycke,
som forøvrig jakter på store
deler av kloden, vil i dette
nummer av Rifleposten fortelle
om sin siste jakttur i Alaska.
#
Undertegnede bestile en jakt
gjennom Butch King, eier og
outfitter av Cinder River og
Wildman Lake Lodge.
Flere heldige jegere har tatt
stor bjørn og en kjent norsk
jeger tok No. 1 SCI brunbjørn
(1996) i området jeg skulle
jakte i. Ikke at dette garanterer
resultat, men forholdene lå
veldig godt til rette, med
realistiske 90% sjanse til å få
en fin bjørn.
Reise: Flyturen gikk uten
problemer til Anchorage hvor
jeg skulle mæte en norsk venn
som også skulle prøve seg. Vi
fløy videre med turboprop til
King Salomon, hvor vi tok
charter fly ut til Cinder River
Lodge (Basecamp). Etter en
kjempe fin mottagelse av noen
fargerike individer, fikk vi en
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god lunsj og så var det ut på
”skytebanen”.
Det ble fort konstatert at vi
ikke var skuddredede, etter jeg
hadde skutt inn en 416 Rem
Mag og H.H. 375 H&H. (Vi
måtte låne våpen da ATF
saboterte vår mulighet til å
bringe inn egne våpen. Beregn
minimum 4 mnd og slett
behandling av søknad.)
Da kruttrøyken så vidt hadde
lagt seg, så var det å hive alt
utstyr i en Super Cub (en liten
likkiste med vinger og
ballongdekk). Guiden min, Jim
Tilly, og jeg ble fløyet ut i
hvert vårt fly. Etter å ha fløyet
over et fantastisk landskap og
over snøkledde fjell, kom vi på
den andre siden hvor vi landet
på et fjellplatå—med utsikt
utover havet med et dalføre på
hver side, omkranset av fjell
som forsvant inn i skyene.
(Nord vest for Kodiak, på
Peninsulaen). Her slo vi leir og
sikret oss i tilfelle storm. Det
fikk vi—4 av 8 jaktdager ble
begrenset til teltbruk. Heldigvis
var guiden en morsom kar med
mange gode historier. (Han var
også skytter og var veldig
interessert i ballistikk og
hjemmelanding.)

Jakten bestod av å speide etter
bjørn med kikkert, sjekke
nærmere med spotting scope og
så snike seg inn på bjørnen.
Det ble sett en del binner og
yngre hanner første dag vi
kunne jakte. Så opplevde vi å
bli løpt ned av en binne som
forsøkte å komme seg unna en
våryr hann. Hannen var en stor
bjørn men pga sveisen, sparte
han sitt liv. (Første kriteriet
mitt var god pels før størrelse.)
Vi så en gigantbjørn for sent på
dagen, og måtte slå oss til ro
med at terrenget var for farlig å
forsere i mørket. Nest siste dag
og med beskjed om at jeg
skulle hentes ut kl. 12.00
følgende dag, prøvde vi å snike
oss inn på en brukbar bjørn, ca
3 km luftlinje fra oss. Etter
mye slit og spenning opplevde
vi å se rumpa på bjørnen
forsvinne over en kul, ca 200 m
fra oss. Vi trodde den var inne i
vidjekjerret sammen med oss.
Vi skulle ikke gi oss så lett, for
jeg hadde ikke mulighet til å
utvide turen med 1 uke til
(tilbud fra outfitter), så det
måtte skje siste morgen før
pick-up.
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Kl. 06.00—det er lyst men
skyene gir oss ca. 20 m sikt
utenfor teltet. Litt desperat
stemning, men sikten bedrer
seg ved 9-tiden, og vi går ut for
å speide ned på de
lavereliggende dalførene. Fra
utsiktspunkt på høyre side, ser
vi ingen aktivitet. Etter 10
minutter bestemmer jeg meg
for å sjekke østre dalføre, mens
Jim skulle bli ved sin post.
Armslag skulle signalisere at
bjørn var observert. Jeg speidet
i ca. 5 minutter, men så ikke
annet enn villrein ute på
slettene. Plutselig beveger det
seg noe brunt, ut av
vidjekjerret, 250 m rett
nedenfor der jeg sitter. Det er
en bjørn, en bjørn med god pels
men ikke av den største
utgaven. Den er alene. Jeg
følger den i noen minutter og
konstaterer at det ikke er en
binne med unger eller single
binne med gigantkjæreste på
lur i buskene ved siden av.
Jeg smyger meg forsiktig over
kulen for å signalisere til Jim,
men skyene skjuler han der han
sitter 200 m rett bortenfor meg.
Rask beslutning: Jeg smyger
meg tilbake og konstaterer at
status er den samme. Bjørnen

er på vei opp mot høyfjellet og
den er fortsatt alene.
Det er et krysningspunkt ca
160 m (laser måler) ned til
venstre for meg hvor det ikke
er busker og andre hinder. Jeg
begynner å smyge meg nedover
fjellskråningen, for å komme
meg nærmere
krysningspunktet. Bjørnen har
forsvunnet ned i en ravine (ser
ut som en sprekk i terrenget
ovenfra), men jeg har bra
oversikt og vindforholdene er
perfekte.
Jeg titter over skulderen for å
se om Jim har kommet over til
min side av fjellet, men kan
ikke se han. Plutselig, som troll
ut av en eske står bjørnen 5060 m nedenfor meg. Det er
ikke tid til å fundere, men
bredsiden presenterer seg i et
lite øyeblikk, slik at jeg rekker
å hive opp børsa og sette
trådkorset der det skal. Et
skudd og bjørnen virvler rundt
i lufta og forsvinner ned i
ravinen før jeg har tatt et raskt
ladegrep. Jeg reiser med og
hører Jim skrike at jeg ikke
skal gå ned før han er ved min
side, som back-up. Vi finner
bjørnen død nede i en bekk i
bunnen av ravinen, kl. 11.15.
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Mye slit for å løfte den
posisjon hvor vi kan flå den.
Flyene våre sirkler over platået
ved 12-tiden, men kan ikke
lande pga lavt skydekke. Masse
gratulasjoner ”on last minute
bear”, før de flyr tilbake og Jim
og jeg gjør oss ferdige med
fotografering og all jobb med
bjørnen. Vi blir hentet ut ved
17-tiden, og flyr en stor omvei
tilbake til Cinder River pga
været. Her treffer vi de andre
jegerne, og det blir utrolig mye
prat, feiring og juging.
Det var et vakkert landskap
med tøff natur og ugjestmildt
klima. Prisene på brunbjørnjakt
er høye til svært høye. Gjør et
godt forstudium før bestilling.
Jegerhilsen,
Jan
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DIREKSJONEN GJØR
OPPMERKSOM PÅ
FØLGENDE
1. Skydeselskapet
Skarpskyttens
overtreksdrakt med
skytterlagets logo—i
utmerket passform og i god
kvalitet—kan kjøpes i Rhytta. Pris kr. 450.
2. Jubileumsboken for
Skydeselskapet (150 år)
kan kjøpes samme sted.
3. Emaljert merke for
Skydeselskapet kan også
kjøpes i R-hytta. Pris kr.
200.
4. Som nevnt i tidligere
nummer av Rifleposten, har
Skydeselskapet lagsvåpen
billig til salgs. Interesserte
bes ta kontakt med
Direksjonen.
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DFS SKYTING
Når dette nummer av
Rifleposten leses, har de fleste
av Skarpskyttens medlemmer
som har reist til Sandnes for å
delta i L.S.S. allerede avfyrt
sine første skudd. Vi får håpe
på gode resultater, og vi ønsker
dem lykke til.
Det skulle vært å håpe at
Skydeselskapet har en eller
flere på Kongelaget i år---.
Vi får se.
I løpet av vår og sommer har
våre Skarpskyttere skutt jevnt
og trutt på stevner i
Østlandsområdet. Lars
Indergård som skyter i V65,
har knapt skutt under 349. Han
har flere resultater på 350.
Bjarne fikk et opphold da han
var på sykehuset, men er nå i
full sving. Han flesket til med
350 på veteran cupen. Vi får
nok høre mer til d’herrer
Indergård og Hestenes i løpet
av høsten.
Geir Tønjum har skutt jevnt bra
med 346 som pers i år. Han har
for øvrig flere stevner med 150

på klassen. Han er absolutt en
kandidat til Kongelaget.
Hanne Nesland har skutt lite
DFS-program hittil, men er i
full trening med tanke på
L.S.S.
Når det gjelder våre unge
skyttere, skyter 3. generasjon
Vasholmen godt. De er stadig
på premielisten.
Det samme er tilfelle med
Ekrehagen jr.
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Medlemmer av Skarpskytten som fyller runde tall
60 år Håvard Lillegård
Kjell Vasholmen
Jan Gamnes
Arne Haugen
Svein Rasch
Arne Jørgensen
Ole Paulsen

4. juli
9. juli
10. juli
10. juli
10. september
16. oktober
25. november

65 år Jon Winge
Frank Vasholmen

4. november
13. desember

70 år Lars Indergård

1. oktober

75 år Morten With

28. september

80 år Trygve Ø. Jacobsen julaften

