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Rifleposten nr. 1 – 2005 
 
Utgiver:  Skydeselskapet Skarpskytten 
Redaksjon:  Direksjonen v/ Jostein Løne  

og Anders Bjone 
 
 
DIREKSJONEN 2005    

Navn   Telefon Mobil Faks Verv 
Anders R. Bjone Privat 22496649 48122760 22496649 Formann 

Landingsv. 48 Arbeide 23075208   23075210   

0767 Oslo E-post arbjone@online.no  

Torleif Sønju Privat 22507642 93053196 22506958 Nestformann 

Ullern allé 77           
0381 Oslo E-post torleifs@yahoo.no  
Per Thoresen Privat 64857296 45236769   Sekretær 

Sørvegen 12 Arbeide 23301500       
1400 Ski E-post perthoresen@navn.no  
Even Haugvik Privat 22258418 97753540 23318429 Kasserer 

Ravnkollbk. 70 Arbeide 23318403       

0971 Oslo E-post even@haugvik.com  

Lars Indergård Privat 67133602 90554383   Våpenmester 

Lillehauger 2 Arbeide 67111600       

1352 Kolsås E-post la.indergard@c2i.net  

Bjarne Hestenes Privat 67145692 90157018   Ungdomsleder

Delimosen 50           

1359 Eiksmarka E-post bjarnehes@hotmail.com  

Jostein Løne Privat 22509748 98676517   Jegerleder 

Gråbrødrev. 4 D Arbeide 32836163       

0379 Oslo E-post elisabeth.bering@drammen.kommune.no  
Fride Lina Stallard Privat 67562588 99256838   Visesekretær 

Gullhaugstien 3 Arbeide 67862304   67862992   

1354 Bærum Verk E-post fistallard@mil.no  

Knut Olav Olsen Privat 67540357     Vise- 

Bærum E-post koolsen@mil.no Våpenmester 

mailto:arbjone@online.no
mailto:torleifs@yahoo.no
mailto:perthoresen@navn.no
mailto:even@haugvik.com
mailto:la.indergard@c2i.net
mailto:bjarnehes@hotmail.com
mailto:elisabeth.bering@drammen.kommune.no
mailto:fistallard@mil.no
mailto:koolsen@mil.no
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Thorstein Smith-
Christensen Privat 22144565    Festkomité 

Lybekkvn. 12 B      

0772 Oslo E-post     

Kåre Stavem Privat 21920495    Festkomité  

Bygdøy allé 111 A        

0273 Oslo E-post     

 
Ungdomsutvalget 2005    

Navn   Telefon Mobil Faks Verv 
Katrine Vasholmen Privat 21919542 41038910  Formann 

Manglerudveien 12 Arbeide       

0678 Oslo E-post katrine.vasholmen@chello.no  

Carl-Henrik Brinch Privat  93878916  Medlem 

Dalsveien 40           
0775 Oslo E-post kbrinch@hotmail.com  
Frank Vasholmen Privat 67538597 95276268   Medlem 

Boks 21 Arbeide        
1367 Snarøya E-post   
 
Skyteinstruktører    

Navn   Telefon Mobil Faks Verv 
Geir Tønjum Privat  91518608   

Åsveien 23 B Arbeide 67863332      

1472 Fjellhamar E-post gtonjum@yahoo.no  

Even Haugvik Privat 22258418 97753540   

Ravnkollbakken 70 Arbeide 23318403       
0971 Oslo E-post even@haugvik.com  
Karl Johan Olsen Privat 22567817 45401382   

Hammerstadg. 23 D      
0363 Oslo  kjo@nois.no  
Roar Saksvik Privat 67904044 90961292   
Bjørnebærstien 23 Arbeide 22779773    
1476 Rastad  roar.saksvik@telenor.com  
 
 

mailto:katrine.vasholmen@chello.no
mailto:kbrinch@hotmail.com
mailto:gtonjum@yahoo.no
mailto:even@haugvik.com
mailto:kjo@nois.no
mailto:roar.saksvik@telenor.com
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Direksjonens side  
 
Direksjonen har hatt sine 
første direksjonsmøter i 2005 
der status har blitt gjort opp, 
og planer lagt for året.  
 
Generelt kan sies, at 
Skarpskytten har en god 
økonomi, gode baneforhold og 
gode baneskyttere.  
 
For å ta det med økonomi 
først, så har Skydeselskapet tre 
faste inntektskilder, nemmelig 
inntekter fra medlemskap, 
storviltprøver og bingo.  
 
Alt peker i retning av at vi får 
det samme eller høyere 
inntekter herfra i 2005 enn vi 
hadde i 2004. Dette gjør at 
Skydeselskapet får en sunn og 
god økonomi.  
 
Vi har selvsagt mye å bruke 
penger på, bl.a. er det for 
inneværende år satt av kr. 
50.000 til oppussing av 
kjøkkenet i S-hytta.  
 
 
 
 

 
 
Baneforholdene er allerede 
gode, og vil bli enda bedre når 
200 m blir fullt utbygd til 32, 
evt. 40 skiver. Det som står 
igjen med tanke på 200 m er at 
DFS-lagene på Løvenskiold 
får til en god avtale med 
Skytterforbundet som 
regulerer leieavtalen for  
200 m.  
 
Når det gjelder våre 
baneskyttere så oppnådde de 
til dels oppsiktsvekkende gode 
resultat i 2004. Når vi ser på 
deres effektivitet med tanke på 
trening og deltagelse i stevner 
hittil i år er det tydelig at de 
ligger lista enda høyre opp for 
2005.  
 
 
 
 

Direksjonen 
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Skarpskyttens 
Jegerside 
 
Av naturlige årsaker har 
aktiviteten i Jegergruppen vært 
på et lavmål den siste tiden.  
De fleste av jegerne hadde stort 
sett gjort unna sine 
jaktaktiviteter i god tid før 
årsskiftet.  
 
Etter forlydende har opptil flere 
av Jegergruppens medlemmer 
riktig mesket seg og hatt stor 
glede av høstens fangst. 
Sannsynligvis sitter de 
velfødde og blanke i pelsen og 
bare lengter etter neste 
viltmiddag, og ser fram til 
neste års jakt. Husk at her 
dreier det seg om økologiske 
måltider.  
 
Selv om det har vært korte 
dager—de begynner å bli 
lengre—har det til stadighet 
vært litt aktivitet på 100 m 
banen. Blant våre medlemmer 
er det opptil flere som ikke 
setter børsa i skapet når 
elgjakten er ferdig. Jeg referer 
til jaktinnslag annet steds i 
bladet. Og da er 100 m god å 
ha tilgjengelig når nye børser 
og ammo skal testes. Det er 

også noen som har brukt banen 
til vanlig treningsskyting.  
 
Som tidligere nevnt disponeres 
100 m banen på Løvenskiold 
av DFS-lagene og Oslo Jeger 
og Fisk.  
 
Ukedagen som Skarpskytten 
disponerer banen vil i år være 
tirsdag og banen er tilgjengelig 
fra kl. 17.00. 
 
Jegergruppen legger lista høyt i 
år, og vi tar sikte på å holde 
banen åpen første tirsdag etter 
påske, og hver tirsdag gjennom 
våren, sommeren og høsten til 
mangel på skytelyst setter en 
stopper for 
ettermiddagsaktiviteter på 
Løvenskioldbanen. 
 
Søndag 17. april arrangerer 
Jegergruppen jaktfelt på 
Løvenskioldbanen. Se mer på 
dette annet steds i Rifleposten.  
 
Men altså: For dem av 
Jegergruppen som higer å få 
testet seg selv og sitt våpen er 
tirsdag 29. mars dagen! 
 
Vi sees på Løvenskioldbanen.  
 

Jostein Løne 
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Her hadde vi ikke marginene  
 
 
Lørdag 5. mars 
Skarpskytten arrangerte sitt 
årlige lagsmesterskap i 
feltskyting i feltskyting på 
Løvenskiolbanen lørdag 5 
mars. Arrangementet gikk uten 
store problemer under gode 
skyteforhold. Lagsmester ble 
Lars Johan Hereid, den 
eneste som skjøt fullt hus, 30 
treff. Etter eget utsagn var dette 
en konsekvens av at han 
kvelden før hadde vært på et 
durabelig smalahovelag et 
steds i Østfold. Middagen—og 
spesielt tilbehøret—hadde 
tydeligvis skjerpet de 
nevromuskulære forbindelser 
hos gamle Hereid. Det 
medførte i alle fall 30 stk. 
velkoordinerte avtrekk med 
påfølgende 30 treff.  
 
De andre deltagerne var for 
øvrig ikke så langt etter. De 
hjerteligste gratulasjoner fra 
direksjonen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lagsmesterskap og samlagsstevne i felt  
på Løvenskioldbanen 
 

Resultatliste som følger: 
 
1. Lars Johan Hereid 30/20 
2. Per Jarle Kristiansen 29/15 
3. Even Haugvik 28/14 
4. Karl Johan Olsen 28/16 
5. Geir Tønjum 27/15 
6. Carl-Henrik Brinch 24/9 
7. Frank Vasholmen 25/5 
8. Terje Hansen 21/0 
9. Per Thoresen 18/9 
10. Jan Ove Dahle 12/2 
 
 
 
Aspiranter: 
Julius Alexander Vasholmen 15/7 
Christoffer Frick 14/4 
Oscar M. Pedersen 11/1 
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Søndag 6. mars 
Søndag var Skarpskytten 
arrangør av samlagsstevne i felt 
–grov og fin—på 
Løvenskioldbanen. Vi hadde 
god hjelp av de andre DFS-
lagene på Løvenskiold. Det var 
gode skyteforhold og god 
deltagelse. Arrangementet gikk 
uten problemer.  
 
Skyttere med 28 eller flere treff 
skjøt finalerunde, og her hadde 
Skarpskytten fem skyttere med.  
 
Etter finaleskytingen stod tre 
skyttere igjen med 42 treff, 
nemmelig Ivar Rinde, 
Nordstrand, Stein Heggen, 
Østre—og Even Haugvik, 
Skarpskytten. Etter omskyting 
ble årets samlagssmester 
EVEN HUGVIK, 
Skarpskytten. The one and 
only. Han hadde tydeligvis 
dagen, og når vi ser hvem han 
skjøt mot i omskytingen, er 
dette skyttere av stort kaliber, 
minst 6,5!! 
 
Som nordtrøndere flest er Even 
en stødig kar. Han har evnen til 
å holde hodet kaldt, løpet rent 
og kruttet tørt! 
 

 
Han utførte perfekte avtrekk 
selv om han ikke hadde vært på 
smalahovefest kvelden i 
forveien.  
 
Direksjonen gratulerer på det 
hjerteligste. 
 
Resultatliste som følger: 
1. Even Haugvik 42 e.o. 
2. Ivar Rinde 42 e.o. 
3. Stein Heggen 42 e.o. 
4. Karl Johan Olsen 40 
5. Espen Berg Knudsen 40 
6. Gard Ove Sørvik 40 
 
 
 
Resultater fra lagskyting: 
1. Oslo Østre 29,5 
2. Skarpskytten 29,3 
3. Nordstrand 29,2 
4. Bærums 22,8 
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Fødselsdager—rund tall—for medlemmer av 
Skarpskytten 

 
50 år:  Erik Baumann   06.05.55 
  Tor Andreas Grannæs  26.04.55 
 
60 år:  Tom Sønsteby   27.01.45 
  Jan Solbakk    24.03.45 
  Terje Seland    25.03.45 
  Odd Fagerjord   01.03.45 
  Karl Otto Tennøe   22.05.45 
  Tom Ørwim    24.06.45 
  Helge Ragnar Naarstad  04.06.45 
 
70 år:  Odd Silset    14.04.35 
   
85 år:  Knut Olsen    06.04.20 
 
 
Direksjonen gratulerer! 
 

#  #   # 
 

Som enkelte av Skydeselskapets medlemmer har fått med seg—i alle 
fall de som leser Skyttertidende—ble vårt ærverdige medlem, Lars 
Johan Hereid, tildelt Det Frivillige Skyttervesens hederstegn for 
mange års arbeid som Skyttersaken.  
 
På Skarpskyttens årsmøte ble Lars Johan Hereid innvotert som 
æresmedlem av Skydeselskapet Skarpskytten.  
Per Thorsen og Torleif Sønju ble tildelt Skarpskyttens 
fortjenestemedalje for Fortjenestefull Virksomhet for Skydeselskapet 
Skarpskytten.  
 
Vi gratulerer!



 9

Jakt under andre 
himmelstrøk 
 
Gemsjakt i Østerrike 
7. desember gikk flyturen til 
Klagenfuhrt i Østerrike, hvor 
jeg ble hentet av jaktføreren 
Ferdinand Kargel, som kjørte 
oss til Gmund. Gmund er lite 
grevskap med slott, ruiner og 
en del historie, og det var 
landsbyen nærmest reviret til 
Ferdinand. 
 
Undertegnede ble innkvartert i 
et ”Gasthaus” fra 1600, midt på 
torget i Gmund.  Alt var bra så 
langt og det var lett å forstå 
Ferdinand med ”jakt tysk”, for 
stort sett pratet vi om jakt. 
Ferdinand hentet meg neste 
dag, 07.00 i sin bil nr. 2 – en 
Suzuki 4x4 liten jeep, som var 
lett nok til å komme seg høyt 
opp i terrenget, på dårlig 
vei/sti. Vi kjørte gjennom 
bratte daler med stor skog 
oppover fjellsidene. Turen gikk 
forbi noen småbruk og jakt 
hytter før vi havnet på ca. 1200 
m.o.h., hvor vi parkerte bilen. 
 
Her var det frem med 
vandrestav og av med noen lag 
med klær. Vi skulle opp til ca. 

2000 m.o.h. da dyrene sto 
lavere nå som snøen hadde 
kommet. Stor natur var det på 
alle kanter. Noen meter fra den 
bratte stien vi begynte å følge, 
hang ett kjempe grantre over en 
bratt skrent som falt bratt ned, i 
et juv med en fossende elv.  15-
20 mtr oppe i dette treet var det 
bygget et ”hochsitz” for 
hjortejakta. Om du skulle være 
uheldig å falle ut ville du ikke 
ta i bakken før du hadde falt 30 
m., slik som treet hang utover. 
Glimrende utsikt – skytevinkel 
60 – 90 gr. 
 
Vi klatret stille videre, i dypere 
snø etter hvert som vi kom 
høyere.  Vi stopper stadig for å 
sjekke fjellsidene med kikkert.  
Etter 1 times klatring stopper vi 
i kanten av en skog åpning, 
hvor vi får øye på 3 gems på 
den andre siden av dalen. Det 
ville ta noen timer å komme 
bort dit, så Ferdinand 
signaliserer at vi skal gå videre. 
 
Vi stopper igjen etter noen 
minutter oppover i bratt og 
ulendt terreng; Ferdinand gir 
signal om å krype opp på siden 
av ham. Vi kryper gjennom 
busker/kvister og små gran til 
vi ser rett opp noe som ligner et 
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skred område eller en 
hogstflate i helvete. Ferdinand 
visker at gemsen står på en 
hylle ca 250m. kl 12.00. Etter 
mye fakter frem og tilbake 
finner jeg dyret kl. 12.15. 
 
Vi har en gems over oss som 
forstår at det er noe galt lenger 
nede i dalen, så det lille dyret 
velger å stirre ned mot oss uten 
å være villig til å vise en 
bredside. (Det er utelukket å 
skyte i front) Den står der og 
stirrer, så vi åler oss litt frem til 
en forhøyning hvor jeg legger 
rifla på sekken og gjør meg 
klar til skudd, i påvente av en 
bredside. 
 
Etter å ha ventet en hel 
”evighet” bestemmer gemsen 
seg at den skal videre og viser 
sin bredside. Ferdinand visker 
at det er nu eller aldri. Børsa er 
siktet inn på 200m., men med 
den vinkelen vi har, holder jeg 
rett på bogen. Skuddet 
registreres i våre netthinner 
som knall og fall. Gemsen 
styrter av klippen, virvler rundt 
og blir liggende bak noen store 
klippe blokker.  Vi smiler og 
gjør oss klare til å klatre opp til 
der gemsen ligger. Terrenget er 
tungt og bratt men vi finner vår 

gems i sin praktfulle 
vinterdrakt. Kulen slo inn litt 
høyere enn der jeg siktet og 
den forsvant ut rett under øret 
på gemsen. 
 
Etter mye gratulasjoner og 
fotografering fikk jeg beskjed 
om at vi skulle lage til lunsj 
nede på koia til Ferdinand. Jeg 
fikk beskjed om at det var et 
gjennomsnitts troffee og at vi 
kunne jakte mer etter lunsj om 
jeg hadde lyst, for han hadde 
flere lisenser. Det var ikke 
lange forflyttelsen men det var 
ulendt og rumpa på dyret skulle 
alltid pendle feil vei samtidig 
som de små, spisse hornene 
gjorde sitt beste for å rive opp 
hendene mine (jeger bærer 
dyret sitt selv). 
 
Etter mye slit, kom vi til hytta 
hans hvor vi begynte å fyre og 
gjøre klar til stekt lever, løk 
m.m. Det var en fantastisk 
lunsj og uansett hva som hadde 
blitt servert, så ville det ha vært 
fantastisk. 
 
Vi beveger oss ut igjen og 
skremmer av gårde en gems 
som holder noen hundre meter 
fra hytta hans. Vi følger noe 
som sannsynligvis kan være en 
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dyresti hvor det også er mye 
spor i nysnøen. Etter en 10 – 15 
min. får vi øye på en gems som 
står ca. 180-200 m. høyt over 
oss i en fjell skråning rett over 
tre grensen. Ferdinand 
bekrefter avstanden og ber meg 
ta den så fort den presenterer 
en god bredside. Jeg fikk så 
vidt lagt børsa på sekken da jeg 
måtte skyte. Dyret var i 
bevegelse men stoppet et lite 
øyeblikk for å sjekke status og 
det var det jeg trengte. Vi så 
dyret bykste som om det var 
skutt i buken og det forsvant 
inn i dverg furuene uten at vi 
kunne konstatere noe som 
helst.  Vi ble sittende å vente 
10 min. slik at dyret skulle få 
lagt seg. Alpenschweiss 
hunden til Ferdinand var veldig 
klar! 
 
Distansen til der vi regnet med 
å finne noe var ikke stor, men 
det tok en drøy halvtime å 
komme seg opp dit. Vi klatret 
mest på alle 4 og jeg hører 
Ferdinand er mer oppspilt når 
vi er der vi regner med å finne 

blod/dyr. Han står høyere enn 
meg og ser hva som er et 
utmerket troffee, ligge pent 
med et godt skudd i 
sikringsboksen. 
Ny runde med gratulasjoner og 
fotografering, og denne gangen 
hadde jeg et tau å trekke den 
med ned til hytta! 
Jeg skulle vise Østerrikeren at 
vi ikke var helt slappe, men 
50+ kg. Med gems dinglende 
nedover fjellet (Og alltid på feil 
side av busker og trær) var jeg 
meget sliten da vi omsider kom 
ned til bilen i skumringen. 
Ferdinand ga meg sin gems 
bust, for å ha i hatten, for den 
hadde jeg nu fortjent. 
 
Våpen: Take-down, Sauer 202 
Kal:  6,5x55 m. Nosler 
Partition, 140gr. 
Turen: Booket gjennom Diana 
Jaktreiser. 
Beste Gams: 94 pts. CIC 
 

Jegerhilsen, 
Jan L. 
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 Jan R. Lycke med gemsetrofé i Østerrike.
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Margarethekjeden 
 
Ett av de gjeveste trofeene 
under Landskytterstevnet er 
Margarethekjeden. Vårt 
ærverdige medlem Gunnar 
Lønne forteller her historien 
om dette trofeet: 
 
Margarethekjeden er et nordisk 
trofé. Mange skyttere har hørt 
om den—og skutt om den, men 
hva den er for noe er likevel 
ukjent for de fleste. Kjeden er 
et minnetrofé som ble skjenket 
av den danske 
Kammerherrinde Sophie 
Margrethe Von Oxholm 
Rosenfeldt ved det andre 
nordiske fugle- og 
skiveskydninsstevne i 
Vordingborg på Sjælland. 
Stevnet ble holdt føreste gang i 
1910.  
 
De tre landene Danmark, 
Norge og Sverige har hvert sitt 
eksemplar av kjeden. De ble 
første gang vunnet av 
:Danmark, Nils Christiansen, 
Københavns Skytterforening 
med 471 pt., Norge, 
Børsemaker A. Helgerud, 
Kristiania Skytterlag med 463 

pt., og Sverige, verksmester O. 
Christianson, Helsingborg 
Skytteselskap med 454 pt. 
Programmet var 60 skudd. 
 
På nasjonal basis er det skyting 
om kjeden i 4 år, med 
varierende program landene 
imellom. Hvert 5. år foregår 
skytingen i Danmark som et 
felles stevne, og med et mer 
omfattende program med 
tilhørende markeringer og 
festligheter. Vinnerne får 
minnepremie.  
 
Ved 75-årsjubileet i 1985, som 
ble holdt på Vingstedt 
skytebane, forteller beretningen 
fra stevnet bl.a. at 
Stevnepresidium bestod av 
følgende: Kammerherre Hoff, 
Jegermester E. Tillisth, 
Ingeniør Per Kildal, Oslo, 
Disponent Bengt J. Vogelberg, 
Helsingborg og Isenkremer 
Hans Åge Kofoed som 
formann i De DDSG  
 
Skyttergrupper i Odense. 
Hertild var det en 
dommerkomite, bestående av 
Gregers Mûnter, Per Kildal og 
Bengt J. Vogelberg. Fra norsk 
side var det tidligere Oslo  
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Skytterlag som forestod 
skytingen på nasjonalt nivå om 
kjeden, der avdøde Per Kildal 
var den ansvarlige. I de senere 
år har skytingen om kjeden 
foregått på 
Landsskytterstevnene. Etter at 
Oslo Skytterlag gikk inn i 
Skarpskytten for et par år 
siden, har Skarpskytten overtatt 
tidligere Oslo Skytterlags 
representasjon fra norsk side, 
der Lars Johan Hereid er 
valgt som representant og 
ansvarlig.  
 
I 2005 er skytingen om 
Margarethekjeden i Danmark 
den 3. juli. Arrangementet vi 
foregå på Kalvebod skytebane 
ved København. Hereid håper 
at Skarpskytten blir fyldig 
representert. Sett at tid allerede 
nå til en Danmarkstur for 
ekstra skytteropplevelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situasjonsrapport fra 
ungdomsutvalget 

 
Treningen i Smith-svingen går 
sin vante gang med de samme 
rekruttene vi har hatt hele 
vinteren. Treningen her vi 
foregå på onsdager ut mars før 
vi begynner ute på Løven-
skioldbanen etter påske. Våre 
aspiranter har og vært ute på 
noen stevner og skutt miniatyr. 
 
Resultater 
Serieskyting I  
Ekeberghallen 20.01.2005. 
Oscar M. Pedersen 133 
Christoffer Frick 219 
Julius Alexander Vasholmen 172 
 
Serieskyting II  
Ekeberghallen 27.01.2005. 
Oscar M- Pedersen 159 
 
Samlagsstevnet i 
Ekeberghallen 30.01.2005. 
Oscar M. Pedersen 197 
Christoffer Frick 216 
Julius Alexander Vasholmen 225 
 
Helgen 5-6/03.2005 ble det 
arrangert lagmesterskap og 
samlagsmesterskap i felt- 
skyting på Løvenskioldbanen. 
Våre tre aspiranter stilte da på 
sitt første feltstevne, og etter en 
rask innføring i feltskyting og 
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feltfigurer var det bare å sette i 
gang. Med anvisning mellom 
hvert hold tar feltskyting litt 
tid, men selv om det ble en del 
kalde fingrer og tær virket det 
som om dette var noe som ga 
mersmak. 
 
På søndag morgen var det på’n 
igjen med samlagsmesterskapet. 
Da det totalt var 33 skyttere 
som skulle skyte finfelt ble det 
litt venting før det var vår tur, 
men det var heldigvis fint å 
være ute i det gode været.  
 
Skytingen ble litt tung da det 
ikke var lov å bruke støtte, men  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resultatene ble likevel meget 
gode. Etter skytingen ble det 
”leeenge” å vente på premie-
utdelingen, men samlagets krus 
så ut til å falle i smak. 
 
 
Resultater 
Lagmesterskap  
i feltskyting 05.03.2005. 
Oscar M. Pedersen 11/1. 
Christoffer Frick 14/4. 
Julius Alexander Vasholmen 15/7. 
 
Samlagsmesterskap  
i feltskyting 06.03.2005. 
Oscar M. Pedersen 135/5. 
Christoffer Frick 5/0. 
Julius Alexander Vasholmen 7/2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornøyde skytter i felt løypa under samlagsmesterskapet 2005.



 16
 
 
 

 
 

Blinskudd fra 
ongeskytingen 2004 

 
 

                           
 

 
 

                         
 

Blinkskudd fra 
ongeskytingen 2004 

 
 

 
 
 

          
 
 

 
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.  

Skarpskyttens Jegergruppe 
 

Jaktrelatert skyting for medlemmer av Skarpskytten 
Søndag 17. april 2005.03.13 

 
Søndag 17. april, kl 10.00, arrangerer Jegergruppen 
jaktrelatert skyting for Jegergruppens medlemmer på 
Løvenskioldbanen. 
 
Som tidligere blir det skyting på ymse viltmål på 100 m.  
 
Dette er årets første tellende skyting på oppsatt 
vandrepokal.  
 
Våpen:    Kun jaktvåpen er tillatt.
Det er kun anledning til å bruke jaktgeværets rem som 
ekstra støtte, ikke skytestokk eller liknende. 
 
Påmelding:    Fra kl. 10.00 
Påmeldingsavgift:   kr. 50,00 
Premiering   Romslig 
 
Det blir lettere servering 
 
Med vennlig hilsen, 
Jostein Løne 
Leder Jegergruppen 
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Blinkskudd fra samlagsskytingen felt 
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Utdrag årsberetningen 
2004 
 
Pr. 1. november 2004 Hadde 
Skydeselskapet Skarpskytten 
275 faste og 4 
treningsmedlemmer. Antall nye 
medlemmer i beretningsåret 
var 39 mens avgangen var 72.  
 
Av Skarpskyttens 275 
medlemmer var 164 registrert 
som jegere i laget. Flere av 
disse er også aktive skyttere.   
 

 Direksjonen har hatt 12 
møter i bertningsåret i tillegg 
til en del telefon og andre 
uformelle møter. 
 

  Laget hadde kr. 80.000 i 
inntekt fra Bingo.  
 

  Ved å selge lodd i DFS’ 
landslotteri tjente laget kr. 
23.200.  
 

  Rifleposten har i 
beretningsåret kommet ut 3 
ganger. Jostein Løne har gjort 
mesteparten av arbeidet med 
hjelp av Gunnar Lønne. 
 

  Dugnader har i år for det 
meste bestått av ferdigstillelse 

av baneanlegg på 100 og 200 
m.  
 

 Baneanlegg: 200 m ble ikke 
ferdig som planlagt til 8. mai, 
men ble ferdig i løpet av 
sommeren. I skrivende stund er 
det satt opp 16 skriver på 200 
m. Det jobbes med å få skrevet 
ny leiekontrakt.  
100 m anlegget er i full drift, 
og dette har også jegerne visst 
å benytte seg av.  
 

  Vi arrangerte også i 2004 
Skytingens Dag, der stilte det 
20 deltagere.  
 

  Gode skyteprestasjoner i 
2004:  
> Landskytterstevnet: 7. plass 
til Geir Tønjum på bane. 13. 
plass i felt til Karl Johan 
Olsen.  
> Samlagssmeterskap bane: 
Samlagsmester Geir Tønjum 
344.  
Nr. 3 Roar Saksvik.  
> Beste lagskytter: Geir 
Tønjum.  
> Skymoens premie: Karl 
Johan Olsen 
> Stockmannspremie: Geir 
Tønjum.  
> V65: Nr. 1 Lars Indergård. 
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Terminliste 2005
 
Dato Arrangement/Sted For hvem Arrangør 
Lør. 02.04 Østlandsmesterskapet felt Uttatte skyttere Vestfold 

Fre. 08.04  
Søn.10.04 

Samling – Terningmoen Rekr./Jun. Samlaget 

Man. 09.05 Serieskyting bane – Årvoll Asp./Jun. Oslo Østre 

Ons. 23.05 Serieskyting bane – 
Løvenskioldbanen 

Asp./Jun. Skarpskytten 

Søn. 05.06 Skytingens dag   

Ons. 02.06 Uttaksskyting – Årvoll Alle klasser Oslo Østre 

Fre. 10.06  
Søn. 12.06 

Viken II bane – Solør Alle klasser Åsnes 

Man. 20.06 Seriesk./Uttak øagssk. – 
Prinsdalen 

Alle klasser Nordstrand 

Tirs. 21.06 Formannsmøte/Kurs – Årvoll  Samlagsstyret 

Tors. 23.06  
Lør. 25.06 

Åpent stevne – Årvoll Alle klasser Oslo Østre 

Fre. 24.06   
Søn. 26.06 

Åpent stevne – 
Løvenskioldbanen 

Alle klasser Løvenskioldbanel. 

Fre. 01.07  
Søn. 03.07 

Margarethekædeskyting 2005 
København 

 Danske 
Skytterforeninger 

Lør. 30.07  
Lør. 06.08 

Landsskytterstevnet  Lesja 

Ons. 17.08 Organisasjonsmedalje  Oslo Østre 

Søn. 21.08 Samlagsstevnet bane – 
Løvenskioldbanen 

Alle klasser Nordstrand 

Lør. 03.12 Oslo Open – Ekeberghallen Alle klasser Nordstrand 

Søn. 04.12 Oslo Open – Ekeberghallen  Nordstrand 

Ons. 07.12 Ombudsmøtet – Årvoll  Samlagsstyret 
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Notis! 
Som tidligere nevnt arrangerer 
Jegergruppen jaktprøver og 
trening på 100 m banen hver 
tirsdag fra kl. 17. Banen er 
også åpen for det samme 
Søndag 22.05 og Søndag 
12.06 

Retur:
Jostein Løne

Gråbrødreveien 4D
0379 Oslo


