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og Anders Bjone

DIREKSJONEN 2005
Navn
Anders R. Bjone
Landingsv. 48

Telefon

Mobil

Faks

Verv

Privat

22496649

48122760

22496649

Formann

Arbeide

23075208

0767 Oslo

E-post

Torleif Sønju

Privat

23075210

arbjone@online.no
22507642

93053196

22506958

Nestformann

Ullern allé 77
0381 Oslo
Per Thoresen

E-post

torleifs@yahoo.no

Privat

64857296

Sørvegen 12

Arbeide

23301500

1400 Ski

E-post

Sekretær

perthoresen@navn.no

Even Haugvik

Privat

22258418

Ravnkollbk. 70

Arbeide

23318403

0971 Oslo

E-post

Lars Indergård

45236769

97753540

23318429

Kasserer

even@haugvik.com

Privat

67133602

Lillehauger 2

Arbeide

67111600

1352 Kolsås

E-post

Bjarne Hestenes

Privat

90554383

Våpenmester

la.indergard@c2i.net
67145692

90157018

Ungdomsleder

Delimosen 50
1359 Eiksmarka
Jostein Løne

E-post

bjarnehes@hotmail.com

Privat

22509748

Gråbrødrev. 4 D

Arbeide

32836163

0379 Oslo

E-post

Fride Lina Stallard

Privat

67562588

Gullhaugstien 3

Arbeide

67862304

1354 Bærum Verk

E-post

Knut Olav Olsen

Privat

Bærum

E-post

47857689

Jegerleder

elisabeth.bering@drammen.kommune.no
99256838

Visesekretær

67862992

fistallard@mil.no
67540357

koolsen@mil.no

ViseVåpenmester
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Thorstein SmithChristensen

Privat

22144565

Festkomité

21920495

Festkomité

Lybekkvn. 12 B
0772 Oslo

E-post

Kåre Stavem

Privat

Bygdøy allé 111 A
0273 Oslo

E-post

Ungdomsutvalget 2005
Navn
Katrine Vasholmen

Privat

Manglerudveien 12

Arbeide

0678 Oslo

E-post

Frank Vasholmen

Privat

Boks 21

Arbeide

1367 Snarøya

E-post

Telefon

Mobil

21919542

41038910

Faks

Verv
Formann

katrine.vasholmen@chello.no
67538597

95276268

Medlem

Skyteinstruktører
Navn

Telefon

Geir Tønjum

Privat

Åsveien 23 B

Arbeide

1472 Fjellhamar

E-post

Even Haugvik

Privat

22258418

Arbeide

23318403

Ravnkollbakken 70
0971 Oslo

E-post

Karl Johan Olsen

Privat

Mobil

Faks

91518608
67863332

gtonjum@yahoo.no
97753540

even@haugvik.com
22567817

45401382

Hammerstadg. 23 D
0363 Oslo
Roar Saksvik
Bjørnebærstien 23
1476 Rastad

Privat
Arbeide

kjo@nois.no
67904044 90961292
22779773
roar.saksvik@telenor.com

Verv
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Direksjonens side
Utendørsaktiviteten i
Skydeselskapet Skarpskytten
for Skytteråret 2005 er på hell,
og nå er det innendørsaktiviteten som rår.

Jegergruppen i Skydeselskapet
er tallrik, og ivaretar oppgaven
som arrangør av trening og
Storviltprøver på en utmerket
måte.

Treningstider finnes på våre
hjemmesider.
Etter forlydende er fremdeles
noen ivrige sjeler som fyrer av
sine skudd både på 100 m og
200 m banene.

Skydeselskapet stilte tallrikt
opp på Landsskytterstevnet, og
presterte resultater som ble
lagt merke til. Våre skyttere
har også vært med i flere
Norges Cup stevner med gode
resultater.

Pr. i dag framstår
Skydeselskapet Skarpskytten
som et livskraftig skytterlag.
Direksjonen
Vi har en medlemsmasse som
er i framgang, vi har
utmerkede baneforhold og vi
har skyttere som hevder seg i
toppen både lokalt og i større
sammenheng.
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Skarpskyttens Jegerside
Jegergruppens medlemmer er
for tiden i årets Storhetstid. De
fleste har vært eller skal ut i
skog og mark for å ivareta sin
fritidssyssel no. 1. De legger
vilt ned både på to og fire ben.
Etter forlydende er det opp til
flere av Jegergruppens
medlemmer som allerede har
velfylte frysebokser. Selv om
det er flere som tar noen dager
på småviltjakt er det tydeligvis
storviltjakt som fenger mest.
Når det gjelder trening og
storviltprøver som
Jegergruppen arrangerer på
tirsdager har vi i løpet av
høsten til tider hatt stor/veldig
stor pågang av ivrige jegere
som har avlagt prøven. Takket
være god hjelp av ivrige
medlemmer har avviklingen
gått greit, og vi har bare fått
positive tilbakemeldinger.
Banen er for øvrig fortsatt åpen
i Skarpskyttens regi på
tirsdager så lenge vi har
skytelys.
Som vanlig har medlemmene i
Jaktlaget Sjurderudsætra vært
ivrige og ansvarsfulle

medhjelpere på 100 m banen i
løpet at høsten.

Det er å bemerke at
storskytteren var Rolf
Strømme, oksen var utstyrt m/
10 spir og vekten var 300 kg.
#
Når Jegergruppen
opprettholder stor aktivitet på
100 m banen i løpet av høsten,
så er dette på bakgrunn av at
medlemmene og andre jegere
skal ha et sted å trene og
avlegge storviltprøven. Vi kan
godt si at Skarpskytten på dette
feltet ivaretar et
samfunnsansvar. En annen
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konsekvens av stor aktivitet i
Jegergruppens regi er det
faktum at vi bidrar til at
Skydeselskapet får et sunn
økonomi. Det at
Skydeselskapet har en sunn
økonomi, bør Jegergruppens
medlemmer i noen grad nyte
godt av. På hvilken måte, er
noe Direksjonen bør ta fatt i.
Det som imidlertid er det
tradisjonelle grunnlaget i et
DFS-Skytterlag er skytterlagets
baneskyttere. Slik er det i alle
DFS-Skytterlag. Når det
gjelder baneskytterne i
Skydeselskapet Skarpskytten er
det ikke å ta for hardt i å påstå
at vi har solide skyttere i alle
klasser; vi har sågar noen som
hevder seg i landseliten. Jeg
referer til omtale og resultater
annet steds i Rifleposten. Det
høres kanskje noe merkelig ut
når Jegergruppen begynner å
filosofere om baneskyting i
DFS-regi, men også
Jegergruppen har sine tanker på

dette feltet. Jegergruppen har
nemmelig tenkt ut følgende:
Det at Jegergruppen er en
positiv bidragsyter til
Skarpskyttens økonomi skal i
stor grad komme våre
baneskyttere til del, og vi må et
mål og streve mot.
Det er som følger:
1 I løpet av 3 år skal
Skydeselskapet Skarpskytten
ha en eller flere skyttere på
Kongelaget.
2 I løpet av 5 år skal
Skydeselskapet Skarpskytten
ha en eller flere skyttere helt i
toppen under
Landskytterstevnet.

Jostein Løne
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Om forskjellige ting…
For noen tid siden var jeg i
begravelse i Balestrand. Onkel
Lars Gjeraker gikk bort i en
alder av 83 år. Han ble begravd
fra Tjugum kirke, som ligger
rett over fjorden for
Balestrand/Kvikne Hotell.
Etter begravelsen gikk jeg en
liten runde på gravbakken med
en klar tanke i hodet, og
stoppet foran gravsteinen etter
Lars L. Ese dy, fire ganger
Skytterkonge. Dette var en
spesiell opplevelse.
Det er stort sett Direksjonen og
et fåtall andre som bidrar med
stoff til Rifleposten. Om det er
noen som har tanker om
Skarpskytten, Rifleposten,
skyttersaker, skytebanen og
lignende, hadde det vært
hyggelig å få dette presentert i
Rifleposten. Det er bare å ta
kontakt med en eller annen i
Direksjonen, og vi skal sørge
for at dine tanker kommer på
trykk.

Under avvikling av
storviltprøver i løpet av høsten
har vi sett minst fem elger
spasere på vollen bak 100 m
banen. De vet nok hva de
driver på med, for Godseieren
jakter nok annetsteds i
Nordmarka.

Formannen i Jegergruppen
synes det er litt leit at
medlemmer som i Rifleposten
er satt opp som
standplasshjelpere v/
Storvilprøven ikke møter opp.
De bryr seg heller ikke om å ta
en telefon for å si at det ikke
passer. Teletjenesten i
Kongeriket Norge er så godt
utbygd at dette burde ikke være
noe problem.
#
På den annen side er
formannen i Jegergruppen evig
takknemmelig overfor
medlemmer som møter opp på
banen og er villige til ”å ta et
tak”, selv om de ikke er ført
opp på noen liste.
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Kongeskytingen -

Resultater:

ble arrangert lørdag 27. august.
30 fremmøtte ved portalen
presis kl. 10.00 ledsaget
Skarpskyttens konge til
skytterhuset under dundrende
salutt.

Konge
Per Thoresen
2. Roald Bjone
3. Jostein Løne
4. Frank Vasholmen
5. Karl Johan Olsen
6. Lars Johan Hereid
7. Knut Olav Olsen
8. Even Haugvik

Nytt i år var gjesteklassen.
Klassen er for ledsagere som
ikke er aktive skyttere.
Været var som alltid fint i
strålende morgensol foran Shytta. Slik holdt det seg hele
dagen, men under skytingen
var det litt skiftende vindforhold og noen få regndråper
ved femte nedgang.

Gjesteklassen:
1. Per Kristian Nesse
2. Reidun Elisabeth Bering
3. Dag Fossli

Etter to prøveskudd var det
frokost i R- hytta, deretter siste
prøveskudd og de 5 tellende
nedganger. I gjesteklassen
deltok 5 skyttere. Noen
overrasket med 9-ere og påstod
at de aldri hadde skutt før?
Det var spenning til siste skudd
for å kåre årets konge. Før
omskyting stod fire likt om
kongetittelen med 41 poeng og
ett poeng bak var det også 4
skyttere. Til sammen ble det
skutt 11 skudd i omskytingen
før plasseringene var avgjort.

41 p
41 p
41 p
41 p
40 p
40 p
40 p
40 p

e.oms
e.oms
e.oms
e.oms
e.oms.
e.oms.
e.oms
e.oms

36p
30 p
30 p

Den nye kongen ble kåret foran Shytta til salutt og under nytelse av
et glass hetvin. Per tok sin tredje
kongetittel. Ellers merker vi oss at
vår aktive jegerleder kommer
nærmere og nærmere kongetittelen. Han ledet etter 4. nedgang,
men fikk en 7. til slutt. Festmiddag
og taler ble gjennomført i god
tradisjon. Takk til alle talere. Ved
middagen overleverte Jostein Løne
en nyoppsatt vandrepremie. Et flott
sølvfat med graveringen
”KONGEFATET”. Vandrepremie tildeles Skarpskyttens
konge sammen med kongepokalen. Kongefatet må vinnes tre
ganger for eie. Etter middagen
kaffe avec og premieutdeling.
Dette ble en minnerik dag for
alle og det var Kongeskyting
nummer 150.
Anders R.
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Fra Kongeskytingen
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GENERALFORSAMLING 2005
Herved innkalles til ordinær generalforsamling,
fredag 11. november 2005 kl. 17.30
i R-hytta på Løvenskioldbanen.
Direksjonen bes møte kl. 16.30.
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning ved formannen
Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Årsberetning ved sekretæren
Regnskap ved kassereren
Årskontingent
Budsjett
Valg på:
a) formann
1 år
b) sekretær
2 år
c) kasserer
1 år
d) leder av ungdomsutvalget 1 år
e) våpenmester
2 år
f) visevåpenmester
2 år
g) 2 revisorer
1 år
h) ombud til samlaget
1 år
i) 2 medl. ungdomsutvalg
1 år
j) 1 medl. jegerutvalget 1 år
k) 2 medl. festkomité
1 år
l) 2 medl. banekomité
1 år
m) 3 medl. valgkomité
1 år

6. Innkomne forslag.
Etter dagsorden ca. kl. 19.30 blir det servert et måltid med øl eller
mineralvann i S-hytta, deretter kaffe med noggå attåt.
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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Resultater fra
Landsskytterstevnet

Andre resultater

Den av Skarpskyttens
medlemmer som gjorde det
best under årets
Landsskytterstevne—som i
fjor—var Geir Tønjum. I klasse
2-5 ble han nr. 12 med 343 p.
For det så fikk han stjerne nr.
6. Geir var i tillegg med på
Oslolaget som vant
samlagsskytingen.

Under Norges Cup stevnet på
Alvdal like før
Landsskytterstevnet ble Geir
Tønjum nr. 3 med 346 p.

I klasse 2-5 ble Knut Olav
Olsen nr. 82 med 340 p. For
dette fikk han stjerne nr. 1.
I samlagsskyting for veteraner
var Lars Indergård med på
Oslos lag som ble nr. 2 etter
omskyting.
I felthurteskyting kom Per Jarle
Kristiansen til finalen og ble nr
5.
Om de andre deltagerne fra
Skarpskytten er å bemerke at
de gjorde det jevnt bra, fikk
med seg flere beger hjem, og
satser på å gjøre det enda bedre
til neste år.

#
Under samlagsstevnet vant
Skarpskytten lagskytningen
med napp i det store
vandreskjoldet. Karl Johan
Olsen ble for øvrig beste skyter
under lagskytingen. Resultat
som følger:
Hereid
Haugvik
KJ Olsen
KO Olsen

144
146
148
144

Under Østlandscupen kom
Skarpskytten til semi-finalen,
men ble der slått ut av Jondal,
som for øvrig vant cupen.
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Jaktfelt 2 arrangeres på 100 m banen
søndag 6. november kl. 10.00.
Arrangement som tidligere
med skyting på elektroniske mål.
Rikelig premiering
og lettere serving.

Treningstider innendørs Idrettshøgskolen:
Tirsdag 17.00-19.00
Torsdag 19.00-22.00
Første del torsdag er forbeholdt rekrutter.
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Skydeselskapet Sjurderudsætra med høstens trofé.

Retur:
Jostein Løne
Gråbrødreveien 4D
0379 Oslo

