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Skyting innendørs sesongen 2004-2005
Laget har i år lagt opp til øket aktivitet i vintersesongen, og har følgende
tilbud til medlemmene:
Ungdomsgruppa:

Onsdager kl. 17-19 på HV-huset i Smith svingen.
Start 13. oktober. For mer informasjon,
kontakt Karl Henrik Brinch, tlf. 93 87 89 16.

Senior:

Onsdager Hv-huset i Bærum (kontakt Terje
Hansen, tlf. 90 01 43 60, for lån av nøkkel)
Idrettshøyskolen (50 meter) er bestilt også i år, vi
har ikke fått bekreftet tider enda. Dette vil bli lagt ut
på vår nettside når det er klart.

I tillegg er det meldt på 2 lag a 4 skyttere i Akershus serien.(Senior)
Her er Geir Tønjum vår kontakt person, tlf. 91 51 86 08.
Er du interessert i å kapre en plass på laget?? Meld din interesse til Geir,
så vil du bli vurdert. Her blir det kamp om å få være med…

Sekretæren.
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Direksjonens side
Etter en til dels hektisk sesong
er det relativt stille på
Løvenskioldbanen for tiden.
Når Bjarne i tilegg er innlagt
på sykehus er det ekstra stille.
Der er fortsatt enkelte DFSskyttere som holder treningen
vedlike, og noen iherdige
sjeler fra Jegergruppen som
pusler med sitt, men dagene
blir kortere og snart kommer
snøen, og da blir det enda
stillere.
Det er på tide å ta et tilbakeblikk på sesongen. For
Direksjonen i Skarpskytten er
det tre faktorer som er verdt å
dvele litt ved:
1) Medlemmer av
Skarpskytten har oppnådd
svært gode resultater i løpet av
året.
2) Baneanlegget er på det
nærmeste ferdig, og fungerer
svært godt.
3) Økonomien i skytterlaget er
svært god.

Nå kan vi si det slik at om et
skytterlag disponerer gode
skytebaner og skytterlaget har
god økonomi, så vil en ofte få
fram gode DFS-skyttere.
Det er imidlertid ikke så
enkelt. For å få fram en god
skytter kreves det selvsagt et
visst talent. I tillegg kommer
treningsgrunnlaget—trening
og atter trening.
Når Skarpskytten har skyttere
som hevder seg helt i toppen
både på bane og i felt i
Landskytterstevnet, og i tillegg
har to skyttere blant de tre
beste i klasse 2-5 i
Samlagsmesterskapet, så er
dette imponerende.
Direksjonen er overveldet.
100-meters banen var på det
nærmeste ferdig til 2003sesongen, og til årets sesong
var banen i perfekt stand. 200meters banen fungerer også
svært bra, selv om det gjenstår
en del m.t.p skivemontering og
elektronikk.
Når 100-meters banen er
ferdig utbygd kan
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Skarpskytten-skyttere kanskje
oppnå enda bedre resultater?
Vi får vente og se.
Økonomien i Skarpskytten er
basert på tre elementer:
a) Medlemskontigent
b) Inntekter fra trening og
Storviltprøver
c) Inntekter fra Bingo
For alle disse tre
inntektsgrunnlagene har vi
aldri fått mer penger i kassen.
Medlemstallet i Skarpskytten
stiger, det samme gjør følgelig
inntekten fra
medlesmkontigenten.
100-meters banen fungere
perfekt og ryktet om dette
sprer seg—og flere jegere
kommer for trening og for å
avlegge Storviltprøven. Når
det gjelder inntekter fra Bingo
så er dette noe mer usikkert,
men foreløpig ser det lyst ut.
Vi får bare håpe og tro.
Å ha en romslig økonomi
betyr at skytterlaget vårt blir
uendelig mye lettere å drive.
Direksjonen vil takke den
enkelte som bidrar til dette.

Et skytterlag med litt respekt
for seg selv bør ha noen
fremtidsvyer. Så også for
Skydeselskapet Skarpskytten.
Skarpskytten disponerer en
rekke hus/hytter på
Løvenskioldbanen. Den mest
brukte er R-hytta, som er å
betrakte som klubblokalet vårt.
Når vi ser hva andre skytterlag
har av klubblokaler, er det
ikke unaturlig at tanken om et
nytt klubbhus dukker opp av
og til. Det er ingen konkrete
planer om dette p.t., men
enkelte har begynt å tenke
høyt. Den som tenker aller
høyest er nok Lars Johan
Heried.
Det er klart at om det blir noen
konkrete planer om nytt
klubbhus for Skarpskytten må
en forsøke å få med de andre
DFS lagene på
Løvenskioldbanen om et
fellesprosjekt. Vi får se hva
det blir til når Lars Johan har
tenkt høyt nok. Det er kanskje
det som skal til før et
Landsskytterstevne blir lagt til
Løvenskioldbanen!!
Direksjonen
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Tilbakeblikk 2004
Banesesongen 2004 er nå over,
og det er tid for å gjøre opp
status etter årets sesong, både
på feltarena og baner.
På de ”store” stevnene har vi
hatt mange gode resultater.
Landsskytterstevnet på
Sandnes var det beste
landsstevnet vi har hatt på
mange år. Totalt var det nesten
4600 skyttere påmeldte
skyttere i år, vi stilte med 21
fra Skarpskytten.
Geir Tønjum var vår beste
skytter på banen med en solid
7. plass med 344 poeng, han
ledet stevnet til store deler av
Kongelaget var anvist. Med
dette resultatet fikk han stjerne
nr. 5.
Geir skjøt også godt i felten, og
endte her på totalt 38 treff og
en 36 plass. Dette holdt til
medalje.
Medalje på felten fikk også
Karl Johan Olsen med gode 39
treff, han endte med det
resultatet på en 13 plass.

Ellers må vi nevne Lars
Indergård som hadde 30 treff
med 27 innertreff på hovedskytingen i felten for V-65.
Med dette resultatet ble han nr.
4 i hovedskytingen og endte til
slutt på 8. plass med 41 treff
For øvrig var det mange som
fikk med seg standard beger og
minne medaljer hjem over
fjellet.
Landsdelsmesterskap (Viken
II) i felt ble arrangert i midten
av mars, og her fikk en av våre
ivrigste feltskyttere, Even
Haugvik vist hva han er god
for: 40 treff, og med det
resultatet kom han på 4. plass
og fikk sin første medalje.
Landsdelsmesterskap (Viken
II) i bane var det Frogn og
Drøbak som arrangerte i
midten av juni. Her var en av
våre kommende skyttere
Kristoffer Engen en av de
bedre fra laget. Han fikk 244
poeng på hoved skytingen ,og
viste med det resultatet mange
av sine konkurrenter ryggen…
Samlag stevnet i felt ble
arrangert på Løvenskioldbanen.

7
Her hadde vi ikke marginene
på vår side. I mesterskapet fikk
vi Geir Tønjum på 4. plass
Even Haugvik på 6. plass
Og Karl Johan Olsen på 11
plass
Samlag stevnet i bane stod vi
som arrangør av i år, og vi var
så ubeskjedne å plukke med
mye av sølvet som skulle deles
ut:
Samlagsmester kl. 2-5:
Geir Tønjum (344)
Samlagsmester kl. V-65:
Lars Indergård (349)

Nr. 3 Kl.2-5:
Roar Saksvik (341)
Beste lagskytter:
Geir Tønjum (149)
Skymoens premie:
Karl Johan Olsen (244)
Stockmanns premie:
Geir Tønjum ( 245)
Anton Frich minnepremie:
Roar Saksvik (148)

Lagskyting kl. 2-5:
2.
2. plass og vinner av det lille
vandreskjoldet
For øvrig er det oppnådd
mange gode resultater i løpet
av året. Gå inn på vår nettside
og se.
Cup skytinger:
Veteran cupen (3 veteraner på
til sammen minimum 190 år)
Veteranene våre kom også i år
til finalen (begynner å bli en
vane.) De hadde dessverre ikke
full klaff og endte på en til dem
å være beskjeden 4 plass.
Lars Indergård var vår beste
skytter, han hadde det nest
beste resultatet av alle de som
skjøt finale.
Senior cupen (4 skyttere, nedre
aldersgrense 50 år, de 3 beste
teller på laget)
Senior laget kjempet seg også
frem til en plass i finalen, og
endte her på 2. plass, bare slått
av Oslo Østre med 11 poeng.
I finalen var vi representert
med følgende skyttere:
Lars Johan Hereid, Arvid
Meek, Frank Vasholmen og
Anders Bjone.
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Lars hadde det 3. beste
resultatet individuelt i finalen
Østlandscupen for klasse 2-5 (8
manns lag)
Her havnet vi i B-cupen etter å
ha hatt Råde på besøk i første
runde,vi tapte med 40 poeng.
Deretter var vi på besøk hos
Søndre Modum, og de ”knuste”
vi med 23 poeng.
I 3. runde kom Moss og Våler
og feide oss av banen med
totalt 2690 poeng mot våre
2674, og dermed var vi ute av
dansen for i år.
Men vent til neste år, da skal vi
trene myyye mer enn vi gjorde i
år….Da blir vi gode da!!!
Sekretæren

Hjertesukk fra en
”Dronning”
Jeg syns det er på tide at det fra
oss ”Dronninger” kommer en
protest og et hjertesukk i
forbindelse med Kongeskytingen. Det virker som om
vi pårørende er helt glemt i
dette arrangementet.
På selve skytterdagen er vi
selvfølgelig hjertelig invitert og
noen av oss pleier da å komme
år etter år for akkurat denne
dagen er en fin skytter dag og
et fint arrangement. Det er
perioden etter at skytingene er
fullført til neste års arrangement jeg gjerne vil sette fokus
på.
Jeg er samboer med årets
skytterkonge, og har vært det i
8 år nå. Jeg har virkelig
anstrengt meg for å bli gift og
for å få kongen til å knele for
meg, men det er bare nei og
atter nei. Så kommer da deres
strålende arrangement som min
samboer vinner, og hva
opplever jeg? I løpet av et par
timer kneler samboeren min og
holder en fin takketale hvor
alle utenom meg blir nevnt. Det
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er tydelig at denne såkalte
tradisjonsskytingen får frem
sider ved min samboer som jeg
absolutt ville ønske å se et
annet sted, for eksempel foran
en prest.
Men ikke nok med det. I følge
alle fine taler til kongen om
hvor fortjent det er at han
vinner, og at nå er han konge i
et helt år, så er vi pårørende
glemt igjen. Det sies ingen ting
om hvor vanskelig det er å få
hjem en mann som får et slikt
oppblåst ego. Det sies heller
ingen ting om hvordan vi skal
klare å håndtere en slik sjelden
og uvant situasjon.
Min mann skal liksom være
konge, men på hjemmebane
fungere det ikke helt slik, og
det er en situasjon vi begge var
helt uforberedte på.
Det jeg ønsker av skytterlaget
hvis denne tradisjonen skal
vedvare er en hjelp og en
håndsrekking til oss
”Dronninger”. Vi trenger hjelp
til å tilpasse oss vår nye rolle
og vi trenger hjelp med å få
kongen ned på jorden igjen. Jeg
håper også at hvis dette skal
bestå at det finnes flere skyttere

der ute som vil hjelpe meg slik
at min mann ikke vinner like
lett neste år, men blir slått ned i
støvlene. Da er han nemlig
lettere og håndtere, og vi
kvinner får gjort det vi er best
på, nemlig å trøst og
oppmuntre. Dessuten kan vi da
få litt oppvarting i hjemmet da
mannen ikke lenger er konge
og ikke tror at han slipper alle
plikter hjemme.
Jeg ser frem til hjelp i denne
litt delikate situasjonen

Vennlig hilsen
Inger Kristin Andresen
”Dronning”
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Rapport fra
Jegergruppen
Gjennom hele høsten har
Jegergruppen forvaltet 100meters banen hver mandag på
Skarpskyttens vegne for å
gjennomføre trening og
Storviltprøven.
Faktisk holder vi fremdeles
banen åpen hver mandag fra kl.
16.30, og det vil vi gjøre så
lenge det kommer jegere for å
trene –og så lenge det er
skytelys.
Tilstrømmingen av jegere har
vært formidabel gjennom hele

høsten, selv om det har dabbet
kraftig av etter at elgjakten
begynte.
Gjennomføringen av
Storviltprøven har gått
upåklagelig, selv om det til
tider har vært kø på standplass.
Det har ikke vært vanskelig å
få jegermedlemmer til å ta i et
tak, og i denne forbindelse må
jeg få lov til å fremheve
medlemmene av
Sjurderudsetras jaktlag.
Med jaktlederne Berget og
Kobbeltvedt i spissen har
jaktlaget møtt opp på til
standplasstjeneste omtrent hver
mandag til elgjakten startet.

Jaktlaget
Sjurderudsetra
med noe av
årets utbytte fra
de dype skoger
i Odalen.
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Tilbakemeldingene vi har fått
fra jegere som har avlagt
Storviltprøven, har kun vært
positive.
Det er to ting vi spesielt hat fått
tilbakemelding på:
1) Det er en vennlig og
avslappet stemning på
standplass
2) Om det er en eller annen
som trenger hjelp til et eller
annet, så får de det.
Hva det enn skyldes, om det er
Sjurderud jaktlag i
alminnelighet eller leder av
Jegergruppen i særdeleshet, så
har vi i høst, opplevet betydelig
større påtrykk av kvinnelige
jegere enn tidligere.
Det kan være at Bjarne også
har hatt en finger med i spillet.
Husk: Bjarne er kjent for å
være fin (?) på avtrekkeren.
Nå er det slik at de midlene
jegergruppen tar inn på trening/
prøven i løpet av året, er med
på å dekke en stor del av
Skarpskyttens drift.
Aldri tidligere har denne posten
vært større.
Med tanke på fremtiden, er det
høyst realistisk å betrakte dette
som en god og sikker inntekt

for Skarpskytten. Ryktet har
nok spredt seg: Avlegg
Storviltprøven på
Løvenskioldbanen, der er det
helt topp!
Dette er også Jegergruppens
mening fordi man skyter på en
av landets fineste 100 m baner.
M.t.p. videre aktiviteter innen
Jegergruppen, så arrangerer vi
Jaktfelt II, søndag 7. november
på Løvenskioldbanen. Se
kunngjøring om dette
annetsteds i Rifleposten.
Om det er jegermedlemmer av
Skarpskytten som har behov
for å teste våpen eller ammo
eller bare har lyst til å avfyre
noen skudd for treningens
skyld, så kan vedkommende ta
kontakt med leder i
Jegergruppen for å få avtale om
når banen kan åpnes.
Da dette er siste nummer av
Rifleposten i 2004, vil jeg
takke alle medlemmene som
har vist lyst til trening og vilje
til å hjelpe til i løpet av året
2004.
Jostein Løne
Leder Jegergruppen
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JAKTFELT II/HØSTFELTEN
Jegergruppen arrangerer Jaktfelt II på Løvenskioldbanen
søndag 7. november kl. 10.00.
Det blir skyting på forskjellige viltmål på 100 og 200
meter.
All anvisning blir elektronisk.
Dette er 2. skyting der sammenlagresultatet gjelder
skyting om Jaktfeltpokalen.
Som tidligere blir det en klasse for klasseskyttere
og en klasse for jegere.
Man skyter med eget jaktvåpen, og det er ikke tillatt
å bruke skytestokk, matchrem eller Bjarnes rem.
Etter avsluttet skyting vil det bli premieutdeling med
letter servering i R-hytta
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Blinskudd fra Kongeskytingen 2004
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Blinkskudd fra Kongeskytingen 2004
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GENERALFORSAMLING 2004
Herved innkalles til ordinær generalforsamling,
lørdag 27. november, kl. 16.30
i R-hytta på Løvenskioldbanen.
Direksjonen bes møte kl. 15.30.
Dagsorden:

1. Åpning ved formannen
2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
3. Årsberetning ved sekretæren
4. Regnskap ved kassereren
5. Årskontingent
6. Budsjett
7. Valg på:
a) formann
1 år
b) viseformann
2 år
c) kasserer
1 år
d) leder av ungdomsutvalget 1 år
e) leder jegerutvalget
2 år
f) visesekretær
2 år
g) visevåpenmester
2 år
h) ombud til samlaget
1 år
i) 2 medl. ungdomsutvalg
1 år
j) 1 medl. jegerutvalget
2 år
k) 2 revisorer
1 år
l) 2 medl. festkomité
1 år
n) 3 medl. valgkomité
1 år
6. Innkomne forslag: ingen.

Etter dagsorden ca. kl. 19.00 blir det servert et måltid med øl og dram i Shytta, deretter kaffe avec. Under kaffen vil årets vandrepremier bli utdelt.
Direksjonen håper på et godt fremmøte og ønsker hjertelig velkommen til
generalforsamlingen. Vi synes det kunne være hyggelig om de medlemmer
som har hederstegn bærer disse ved denne anledning.

Direksjonen
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Kongeskytingenble arrangert lørdag 21. august,
2004.
Alle møtte presis kl. 10, og
Skarpskyttens Konge ble ledsaget
til skytterhuset under salutt. Det
var 23 frammøtte under åpningen
foran S-hytta i strålende
morgensol. 18 trakk
skyterekkefølge av de 19 som
deltok. Skarpskyttens Konge
skyter alltid som nr. 1.
Etter to prøveskudd var det
frokost i R- hytta, deretter siste
prøveskudd og de 5 tellende
nedganger.
Kongeskivene har nå fått ny plass
til venstre inntil vollen, syd på
banen. Plasseringen av
standplass er fra skive 1-4 på
tidligere 300 meter standplass. Alt
fungerte fint så Skarpskytten har
ingen ting å klage på i forbindelse
med den nye plasseringen.
Resultatene i år viser at dette er
en gunstig plassering på banen:
Konge Per Thoresen, 43 p
2. Terje Hansen, 42 p
3. Even Haugvik, 41 p
4. Frank Vasholmen, 40 p
5. Anders Bjone, 39 p (e.oms)
6. Sondre Nervold, 39 p (e.oms)
7. Karl Johan Olsen, 38 p (e.oms)

Den nye kongen ble kåret foran
(S-huset) til salutt og under
nytelse av et glass hetvin. Her var
det 30 festglade personer tilstede.
Festmiddag og taler ble
gjennomført i god tradisjon og
med stil. Etter middagen kaffe
avec og premie-utdeling.
Dette var en hyggelig dag for alle.
Per ble vanskelig å snakke med
utover kvelden da han befalte å bli
tiltalt med konge først.
Direksjonen har drøftet
Kongeskytingen i etterfølgende
møte og bestemt at det blir en
egen gjesteklasse i forbindelse
med fremtidige Kongeskytinger.

