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Rifleposten nr. 1 – 2006  

Utgiver:  Skydeselskapet Skarpskytten 
Redaksjon:  Direksjonen v/ Jostein Løne  

og Anders Bjone   

DIREKSJONEN 2006    

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 47857689   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 
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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 2006    

Navn   Telefon Mobil Faks Verv 

Katrine Vasholmen Privat 21919542 41038910  Formann 

Manglerudveien 12 Arbeide

       

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

  

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
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Direksjonens side   

Skydeselskapet Skarpskytten 
står foran et nytt skytterår, dvs. 
mange av våre skyttere har 
allerede vært i ”ilden” i noen 
tid i den forstand at de har 
deltatt i et utall av feltstevner i 
løpet av vinteren. I samlag-
stevnet i felt, som i år ble 
arrangert på Løvenskioldbanen, 
ble for øvrig Geir Tønjum nr. 4 
på grovfelten. Samme mann 
ble lagsmester i lagsmester-
skapet som ble skutt dagen før 
samlagstevnet.   

Når det gjelder årets baneseson 
har vi mye å se frem til. Fra 
baneåpning søndag 30. april 
har vi mange ”godbiter” å se 
fram til på Løvenskioldbanen. 
Løvenskioldbane stevnet 
arrangeres 22-24. juni, og før 
dette har vi arrangert   

Skytingens dag 28. mai. Når 
det gjelder Skytingens dag er 
det bare å oppfordre: Ta med 
dine avkom, dine venner og 
bekjente, gamle som unge, og 
gjerne naboen med, og møt 
opp!   

9-13. august arrangeres 
Hovedstadstevnet på 
Løvenskioldbanen. Dette er et   

stevne for skyttere fra Norge, 
Sverige, Danmark og Finland, 
ett stevne som arrangeres hvert 
fjerde år, det oser av tradisjon 
og det skytes om vandre-
premier som er syn for guder.  
Før dette har våre baneskyttere 
vært på Landsskytterstevnet, og 
etterpå er det Kongeskytingen.  
Så altså, her er det nok å ta fatt 
i.   

I løpet av vinteren har 
ungdomsavdelingen arrangert 
innendørsskyting på 
Idrettshøgskolen. Til tider har 
oppmøtet vært særdeles bra.  
Jegergruppen er på hugget, og 
bare venter på første onsdag 
etter påske.   

Altså: Som medlemmer av 
Norges eldste skytterlag 
Skydeselskapet Skarpskytten 
av 1889 har vi mye å se fram til 
enten vi er baneskyttere, 
ungdomsskyttere eller jegere.   

Velkommen til banesesongen 
2006. 

J.L 
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Nytt skytterhus  

Drømmen om et nytt og 
moderne skytterhus for 
skytterlaget vårt er i ferd med å 
bli realisert. I Skarpskyttens 
budsjett for 1998 ble det 
opprettet –og avsatt 30.000 
kroner i et fond for nybygg. 
Det nåværende—R-hytta—er 
Rifleringens hus fra 1954. Det 
var det første klubbhuset som 
ble bygget på Løvenskiold-
banen når man ser bort i fra 
Skarpskyttens historiske 
skytterhus—S-hytta—som ble 
flyttet fra Lindøya til 
Løvenskioldbanen i 1948.  

Tomten til R-hytta ble utpekt 
av daværende godseier Carl 
Otto Løvenskiold. De fleste 
skytterhusene er av gammel 
bygningsmasse bortsett fra 
Bærum Skytterlags klubbhus. 
Bygningene er opprinnelige 
brakker fra OL 1952. De har 
blitt lappet og flikket på 
gjennom 50 år, og fremstår nå 
som en skarp kontrast til de 
moderne standplassene, ikke 
minst 100 meteren. R-hytta ble 
for øvrig i 1963/64 blant annet 
med kjøkken og dobbelt plass i 
oppholdsrommet.   

100-meteren var et betydelig 
økonomisk løft, og jeg drister 
meg til å si at DFS 
skytterlagenes innsats var, 
sammen med Oslo Jeger og 
Fisk, nærmest å betrakte som 
Løvenskioldbanens redning. 
Løst prat om ”ditten og datten” 
fra forståsegpåere fra både her 
og der gir ingen problem-
løsninger. Initiativ og kreative 
handlinger er veien å gå om 
man vil noe. To personer—fra 
Skarpskytten og Oslo Jeger og 
Fisk—viste veien.   

Ett skytterhus er en del av 
skytebanen. Dette er nødvendig 
av hensyn til målrettet lags-
aktivitet. Samtidig skal det 
være et trivelig og miljø-
skapende samlingssted, både på 
de alminnelige skytedager 
internt, på lagsmøter, og det er 
en nødvendighet i arrangement 
av store og små stevner.  

De nåværende lokaliteter 
imøtekommer langt fra de krav 
som nå stilles. Og nyanskaf-
felse blir mer og mer en 
nødvendighet for å ”overleve” i 
rimelig grad. Med våre kreative 
”spydspisser” er Skarpskytten i 
føringen igjen. Og den spede 
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begynnelsen fra 1998 med 
avsetting av kr. 30.000 til et 
fond for nytt skytterhus er i full 
gang.  Nå er også sterke 
kommunale medspillere også 
kommet med i arbeidet.   

En innendørs skytebane 
inkorporeres nå vanligvis når 
DFS skytterlagene går til 
fornyelser av sine skytterhus. 
Riktig planløsning gir flere-
bruksløsninger. Slik er opp-
legget også for nybygget på 
Løvenskioldbanen. Innen-
dørsbane i underetasjen var 
først tenkt som 25-meters bane 
med 10-15 standplasser. 
Bærum Kommune går inn for 
at man heller satser på 50-
meters bane der det kan skytes 
med ”skarpt” i vintertiden, slik 
tilfellet er i Garden der vi holdt 
til tidligere.   

Samtidig har man 25-meters 
pistolbane, bane for miniatyr 
både på 25- og 50-meter. Det 
er også lagt opp til 10-meters 
bane for luftgevær i selve 
skytterhuset over de nevnte 
innendørsbaner.   

Selve skytterhuset vil 
inneholde lokaler for flere av 
skytterlagene, felles opphold-

srom, kjøkken, m.v. Lagerrom 
og toaletter hører også med i 
helheten.   

Det vil være naturlig at flere av 
skytterlagene blir med i 
prosjekt ”Nytt klubbhus”. Jeg 
tenker først og fremst på Oslo 
Vestre, men også Oslo 
Garnisons Skytterlag, samt evt. 
Akademisk. Bærum 
Skytterlags hus bør med en 
hensiktsmessig løsning søkes 
koblet sammen med nybygget. 
Hvordan saken skal løses 
økonomisk er selvsagt et 
relevant spørsmål. Her er det 
snakk om millionbeløp. Men 
også her er man kommet langt 
på vei. Både spillemidler og 
betydelige kommunale tilskudd 
fra Bærum Kommune er innen 
rekkevidde, og Oslo Kommune 
har også sagt seg interessert å 
yte økonomisk bidrag.  
Pådriver nr. 1, Lars Johan 
Hereid ser lyst på dette. Går alt 
etter planen er opplegget i 
tidsskjemaet at det skal være 
klart for snorklipping i 2009.  
Men som med alle nybygg er 
det mange formaliteter som må 
på plass, også på papiret. 
Det kan bare sies: Lykke til!  

Gunnar Lønne 
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Skarpskyttens 15. driftsår  

Det var høsten 1991, etter at 
årsmøtene i daværende—
Skytterlaget Rifleringen, Oslo 
Nordre Skytterlag og 
Skarpskytten av 1949—etter en 
del forarbeid besluttet å samle 
sine ressurser i ett skytterlag. 
2006 blir således det 15. 
driftsår i det nye Skarpskyttens 
historie. 
I 2002 besluttet også Oslo 
Skytterlag av 1959 å gå inn i 
nyskapningen.  
At dette var riktige 
beslutninger er det vel ingen 
som vil bestride, selv om det til 
tider var en smule turbulens. 
Medlemsmassene, i alle fall i 
Rifleringen, blir heller ikke av 
en eller annen grunn gjort 
tilstrekkelig kjent med 
sammenslutningen i det nye 
laget. Dette førte også til noen 
utmeldinger.  
Alt dette er nå tilbakelagt. Og 
lagsdriften er etter hvert 
kommet inn i et godt og 
fremtidsrettet spor. Vi har en 
stor medlemsmasse, og mange 
skyttere på toppnivå. Jeger-
gruppen er tallrik og gjør  

et godt arbeid. Både disse og 
alle de andre må tas vare på i 
en lagdrift som er i samsvar    

med forutseningene, og i et 
miljø som en medvirkende 
faktor. Det satses friskt på et 
godt mini-jubileumsår i 2006 
og fortsatt fremgang.  
Nytt skytterhus vil utvilsomt 
bli en tilvekst som vil gi laget 
ytterligere styrke og framgang.   

G.L                     

GJØR EN INNSATS FOR 
SKYTTERHUSET 
Lars Johan Hereid har jobbet 
intenst med skytterhuset på 
samme måte som med 100 
meteren. Her kreves det 
imidlertid at så mange som 
mulige av skytterlagets 350 
medlemmer er medspillere i 
hus-nyskapningen. Det er 
sikkert mange som kan bistå 
med ett eller annet—både 
innendørs og utendørs. ”De 
mange bekker små” kan bety 
mye samlet. Samtidig er det 
stimulerende for pådriverne. Så 
meld deg på—som det heter—
for innsats til felles beste, når 
tiden og fremdriften er inne.
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Cupskytingene  

Jeg skal ikke blande med inn i 
opplegg og gjennomføring av 
de cupskytinger som 
Skarpskytten nå deltar i, men 
noen synspunkter er det alltid 
plass for.   

Østlandscupen ble satt i verk 
av vårt mangeårige medlem i 
Rifleringen, nå avdøde Arne 
Røgden, og en fra Asker 
Skytterlag (jeg har dessverre 
glemt hans navn). Så vidt jeg 
kjenner til har denne cupen nå 
vært drevet etter samme lest i 
25-30 år. Det er Asker 
Skytterlag som har forestått 
dette arrangementet hele tiden. 
Tiden har forandret seg også i 
denne forbindelse. Norges-
cupen er kommet til for en tid 
siden, det er cupskytinger for 
seniorer og veteraner, og 
cupskytinger har blitt 
alminnelige arrangement i alle 
deler av landet.  

Nytenkning 
Opplegg og gjennomføring kan 
være noe forskjellig. Tiden kan 
derfor være inne for litt 
nytenkning.   

Cupskytinger er kommet for å 
bli, og slik jeg ser det etter 50 
år som tillitsvalgt i DFS er 
tiden for lengst moden for en 
alminnelig gjennomgåelse fra 
sentralt hold og nedover i 
organisasjonen. Poenget er å 
sette cupskytingen inn i et mer 
ensartet system, og som en del 
av DFS’s konkurranseopplegg.  
Sett ut fra den deltagelse som 
for eksempel Østlandscupen 
har, ville det ve være naturlig 
at de tre ”landsdelene” våre—
Viken I, Viken II og 
Opplandskretsen—på ett eller 
annet vis hadde et ord med i 
laget, både i opplegg og 
gjennomføring. Det kunne evt. 
bli en ambulering av finale slik 
man har, for eksempel, i 
Østlandsmesterskapet i felt.   

Fjorårets regelbrudd 
Sett på bakgrunn av fjorårets 
siste runde da Skarpskyttens 
motstander til og med hadde 
hjemmebane, fant å ikke kunne 
stille med 8 ”kvalifiserte” 
skyttere.  At det da ble skutt 
med bare 6 fra hvert lag var 
ikke i samsvar med reglene. 
Slik opplegget nå er, virker 
avviklingen ofte noe tilfeldig, 
og tas til tider på ”sparket” i 
noen kveldtimer med stressede 
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skyttere etter dagens gjerning 
og noen timer med bilkjøring. 
Dette medfører ofte at man er 
mentalt uforberedt og skyter 
under pari. En lørdag vil 
utvilsomt være langt 
fornuftigere, og da kunne også 
både ”kjerring” og unger være 
med. I alle fall bør 
cupskytingen tidfestes konkret 
og ikke innen en viss dato som 
nå—med valgfri dato. 
Kanskje burde man også følge 
samme system som i 
Veterancupen, der det kan 
stilles med 4 skyttere, men bare 
de tre beste teller. I 
Østlandscupen kunne det 
kanskje passe med 8 skyttere 
som nå, mens de 5 eller 6 beste 
teller resultatmessig.   

Jeg bare spør! 
G.L               

  
FELTKRUSET—
Æresmedlemmenes 
vandrepremie av 2006  

Det er nå 6 stykker av oss i 
skytterlaget vårt, dvs. det 
maksimale antall av 
æresmedlemmer det kan være i 
laget. Feltkruset er en 
nyoppsatt vandrepremie som 
det skytes om på det årlige 
lagsmesterskapet i feltskyting. 
Målesetningen er at det skal 
være til større deltagelse i dette 
mesterskap.  
30-skudden blir den tellende, 
og for at skyttere i alle klasser 
som har sitt feltmesterskap på 
langholdet skal bli fristet til å 
stille opp, blir det en 
respittordning for klassene 1 til 
4 og V 55. Feltkruset har en 
”gangtid” på 10 år og skytes 
om første gang i 2006.  
Alle detaljer er ikke i boks når 
dette skrives (mars 2006).       
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EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 2006  

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling  
onsdag 26. april kl. 18.00 i R-hytta på Løvenskioldbanen.  

Direksjonen bes møte 1-time før, kl. 17.00.  

Årsaken til denne innkalling er at formann Skydeselskapet 
Skarpskytten har meddelt at han trekker seg som formann i 

skytterlaget, og at medlemmene av direksjonen har stilt  
sine plasser til disposisjon.  

Dagsorden: 
1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling v/ formann. 
2. Valg på: 

a. Formann   1 år 
b. Nestformann   2 år 
c. Sekretær   2 år 
d. Kasserer   1 år 
e. Leder ungdomsutvalget 1 år 
f. Våpenmester   2 år 
g. Vise-våpenmester  2 år 
h. Leder Jegergruppen  2 år 
i. 2 revisorer   1 år 
j. Ombud til samlaget  1 år 
k. 2 medl. til ungdomsutvalg 1 år 
l. 1 medl. til Jegergruppen 1 år 
m. 2 medl. til festkomite  1 år 
n. 2 medl. til banekomite 1 år 
o. 2 medl. til valgkomite 1 år  

3. Eventuelt 
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Jakt under fjerne 
himmelstrøk 
~Thor A. Grannæs  

Ærverfige medlem av 
Skarpskytten, Tor A. Grannæs 
er ikke den som lar børsa støve 
bort i våpenskapet etter 
avsluttet jakt i Norge. 
Her kjem fyrste bolken av 
storviltjakt i Afrika. Fylg med 
neste nummer av Rifleposten.  

Som de fleste av verdens 
jegere, drømte også VI om jakt 
i Afrika. Afrika, dette 
forjettede jegerland, med store 
dyreflokker av eksotiske arter 
på endeløse savanner. Bleke, 
kakikledde jegere med bushhatt 
bak fargerike sporfinnere på 
jakt etter løve, elefant og 
nesehorn.  

Nå ja, det er lov å drømme. 
Drømmen om jakt i det ville 
Afrika, nærmere bestemt 
Zimbabwe, ble unnfanget en 
regntung novemberkveld på 
Snarøya. Betegnelsen VI, er 
synonymt med en kamerat-
gjeng på 4 personer, som har 
hatt jakt, skyting og hjemme-
lading som hobby i nærmere 30 
år. Mang en opphetet diskusjon 
har gått en sen kveld når 

diskusjonsemne nr.1 har blitt 
tatt opp til diskusjon, nemlig 
kaliber og kuleutvalg til jakt.  

En av oss, heldiggrisen, hadde 
sommeren før vært på jakt i 
Zimbabwe sammen med en 
felles bekjent, og hva han 
beskrev fra denne turen, ga  
mersmak. Han fortalte om en 
gammeldags teltcamp, hvor 
løver streifet gjennom leiren 
om natten, om endeløse 
savanner med flokker av 
antiloper, og Gin-Tonic’ene 
som ble mange rundt kveldens 
leirbål. Dette måtte simpelthen 
oppleves.  

Alle var skjønt enige om at vi 
ikke ønsket oss en jakttur på en 
såkalt ”Jaktfarm”. Vi ville alle 
oppleve den ville afrikanske 
naturen. Så fikk en heller ta 
Tze-Tze fluer, malariamygg og 
annet kryp med på kjøpet som 
et nødvendig onde. Jakten ble 
bestilt gjennom Mopani 
Safaris, gjennom Limpopo   

Travel i Danmark rett før jul i 
2004. Jakten skulle foregå i et 
fjellområde som het Doma. 
Området ligger i det såkalte 
”Zambesi Escarpment”, skrån-
ingene ned mot Zambesielven, 
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helt oppe i nordenden av 
Zimbabwe, på grensen mot 
Zambia.  

Eieren av Mopani Safaris, Alex 
Kirkman, kom til Norge i 
januar 2005, i forbindelse med 
Diana’s såkalte ”Roadshow”, 
og kunne egenhendig fortelle 
oss om dette fantastiske 
jaktområdet. Han fortalte oss 
om et naturskjønt, uberørt 
område, med høye fjell og dype 
daler, og meget rikt på vilt. 
Særlig var området rikt på 
bøffel, Sable og elefant, noe 
som vi ønsket å jakte.   

Det eneste skår i gleden for 
oss, var at Alex kun kunne ta 
med tre jegere inn i området. 
Siden vi var fire, var dette et 
ganske sårt punkt. Problemet 
ble løst ved at Alex foreslo at 
en av oss kunne bo gratis i 
campen, og være med som 
fotograf. Morten, vår 
landbruker fra Lier, slo til på 
tilbudet, og ble med som vår 
fotograf, og gjestejeger. Turen 
var i boks.  

Etter lange forberedelser og 
trening med jaktrifle og mosjon 
av apostlenes hester, stod vi en 
tidlig ettermiddag sent i mai på 

Gardermoen, med Afrika-
billetter i lommene og våpen, 
ammunisjon og utstyr sjekket 
hele veien gjennom til Harare. 
Et skår i gleden var det at SAS 
ikke ville tillate oss å ta med 
gratis en sekk med brukte 
barneklær som vi hadde samlet 
sammen for å gi bort til lokale 
barn i Zimbabwe.   

South African Airways tok 
Over-vekten uten å mukke, 
men vi ble fortalt at vi måtte 
betale overvekt på hele sekken 
til Zurich med SAS. Verken 
bønner eller godord hjalp. 
Sekken ble derfor liggende 
igjen på Gardermoen.   

Første etappe av turen skulle gå 
til Zurich, derfra over natten til 
Johannesburg, og videre etter 
et kort opphold  til Harare, 
hovedstaden i Zimbabwe. 
Transportetappen skulle ta ca 1 
døgn, så vi hadde mye tid å 
prate jakt.  

Vi hadde brukt mye tid å 
krefter til å lage pakkeliste og 
til å skreddersy våpen og 
ammunisjon til forventet 
jaktutbytte. Intet var overlatt til 
tilfeldighetene.   
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Våpen og ammunisjon. 
Undertegnede hadde bestilt jakt 
på Zebra, bøffel samt Bush-
bukk. Videre hadde jeg et 
ønske om å skyte en Civet-Cat 
og en Serval cat, men vår 
jaktfører, Alex hadde fortalt at 
det var nesten umulig å finne 
de sky nattdyrene. Han ga meg 
ikke mye håp på suksess. 
Likevel, som den fødte 
optimist, valgte jeg å ta med to 
våpen. Til bruk på Bøffel, 
Zebra og Bushbukk valgte jeg 
min gamle venn til Afrikajakt, 
en Blaser R93 Safari i kaliber 
.375 H&H.   

Av ammunisjon hadde jeg 
kjøpt in Federal sin Cape Shok 
som var ladd med et 300 grains 
Nosler Partition kule. Dette er 
det klassiske afrikakaliber som 
de fleste proffesjonelle afrika-
jegere mener egner seg til alt 
vilt opp til elefant, ja noen 
sverger faktisk til kaliberet, 
ladd med kuler av typen 
”SOLID” også til elefantjakt. 
Hadde også kjøpt en pakke 
”SOLID”, nærmere bestemt 
Norma .375 ladd med Barnes 
solid, men disse viste seg å 
være for lange for mitt våpen 
og ville ikke mate fra 
magasinet.    

Videre tok jeg med meg en 
kombi i kaliber .12 og 7x57R, 
Våpenet var ment å kunne 
benyttes til jakt på de små 
”cats”.  Her hadde jeg jo også 
et egnet våpen til avskyting av 
duer og perlehøns  som det kryr 
av , og som egner seg meget 
godt til middagsmat. Til riflene 
hadde jeg pakket med 40 
patroner .375 og 20 patroner 
7x57R. Likeledes hadde jeg 
pakket ned over 100 
haglepatroner, 10 stk med 2’er 
hagl og 90 stk med 7’er hagl.  

Bonden fra Lier holdt på å le 
seg i hjel, da han hørte at jeg 
hadde tatt med kaliber 12 
haglepatroner til Afrika. Dette 
var helt bortkastet mente han, 
da slikt noe fantes i uhorvelige 
mengder over hele det 
afrikanske kontinent. Han tok 
feil, og jeg tok feil da jeg la 
igjen patronene hjemme.  
Mer om det senere.  

Min venn Sverre, Drøbaks 
store sønn, og skattefutens 
yndling, hadde satt seg som 
mål å skyte en trofebærende 
elefant, Sable samt Zebra og 
Bushbukk. Til dette hadde han 
tatt med en Merkel dobbelrifle 
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i .470 Nitro Express til elefant-
en, samt en Blaser R93 i 
kaliber 7mm Rem mag til de 
små dyrene. Han hadde trenet 
på hodeskudd på elefant 
hjemme i Drøbak med .470’en. 
Den sparket som et esel og slo 
opp noe grasat, så Sverre og 
.470 ble aldri gode venner før 
Afrikaturen. Dette ble påpekt 
av oss andre, men Sverre var 
beroliget av Alex sine forsik-
ringer om at de skulle snike seg 
tett innpå elefanten, slik at 
holdet skulle bli kort.  

Jan Rolf hadde med en splitter 
ny AfrikaMauser i kaliber .416 
Rigby. Våpenet var en 
”Custom” delbar rifle, rett og 
slett en estetisk nytelse for 
sarte jegersjeler. Kaliberet var 
rett og slett klassisk, selv om 
sparket fra rekylen var noe mer 
enn untertegnedes .375.  

Jan hadde bestemt seg for å 
prøve seg på en såkalt 
”Tuskless” elefant. Dette er 
elefanter som har en genetisk 
misdannelse som gjør at de blir 
født og går gjennom hele livet 
uten støttenner.  

Denne misdannelsen prøver 
man å utrydde, da disse dyrene 

ofte blir mer aggressive enn 
sine artsfrender med støttenner. 
Våre guider forklarte dette med 
at disse dyrene blir terrorisert 
og mobbet av de andre 
elefantene med støtennene 
intakt. Videre ønsket han en 
Sable samt en Bushbukk.    
Guiden hadde også lovet han 
en skikkelig krokodille, hvis 
slikt var å oppdrive.  

Turen ned til Zurich gikk uten 
hendelser av noe slag.Vi tok en 
enkel hamburger på flyplassen 
og pratet om utstyr vi skulle ha 
tatt med eller hadde glemt 
hjemme. Ved 10 tiden om 
kvelden entret vi en splitter ny 
Airbus tilhørende South 
African Airways. Stor var vår 
glede over at flyet kun var 30 
prosent belagt på turistklasse. 
Dette betydde at vi hadde hvert 
vårt dobbeltsete til disposisjon.   

Rett bak oss satt 6 danske 
jegere som skulle til Syd-
Afrika på jakt. De hadde ikke 
tatt med eget våpen, da de 
hadde hørt at innfortollingen av 
våpen kunne være en langdryg 
affære. For oss var dette utenk-
elig. Jakt skal foregå med eget 
våpen. Etter en god frokost, 
bedre enn den vi er vant med 
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på SAS, landet vi omsider i 
Johannesburg.   

Etter frokost med ferskpresset 
Juice, vandret vi rundt i 
Souvenirbutikkene og valgte ut 
hva vi skulle kjøpe på 
hjemveien.  

Etter mye vandring og kjøp av 
diverse unødvendige T-
skjorter, satt vi endelig på flyet 
til Harare. Vi fløy i nydelig 
solskinn over endeløse rekker 
av solsvidde åkre, brunt grass 
og en og annen tynn elv som 
slanget seg gjennom land-
skapet. Lukten av Afrika var i 
våre neser.  

Landingen gikk bra, og 
passkontroll med søknad om 
visa gikk i ekspressfart. Overalt 
ble vi møtt med vennlige ord 
og ekspeditt handling. Var 
dette Afrika?  

Endelig ute av transitthallen, 
kunne vi møte to av våre 
guider, som snart skulle bli 
våre gode venner. De første 
nyhetene var dårlige, sett fra 
vært ståsted. Våre guider 
manglet diesel til kjøretøyene, 
men Alex var ute for å se hva 
han kunne gjøre. Han hadde 

visst noen bekjente som kunne 
avse litt diesel. På grunn av 
dette kunne ikke guidene love 
oss at vi kunne kjøre opp til 
jaktterrenget i Doma samme 
dagen. Likevel, med ukuelig 
optimisme, ble bagasjen lastet 
opp på jeepene, og følget satte 
seg i bevegelse gjennom 
Harare by.  

Harare by er en grell blanding 
av blanke skyskrapere og 
elendig slum, med enorme 
mengder med forgjengere i 
gaten på vei til eller fra et eller 
annet, alle både kjørende og 
gående med en genuin forakt 
for trafikkregler og sikkerhets-
belter. For oss nordboere er 
dette et eksotisk skue, vel borte 
fra det regulerte ”folkhemmet”.  

Vel gjennom Harare, møtte vi 
sjefguiden Alex på  parkerings-
plassen ved et lokalt kjøpe-
senter. Han kunne fortelle at 
han hadde fått tak i diesel nok 
for hele turen, og ville starte 
umiddelbart for å nå jakt-
campen i Doha før mørket satte 
inn. Turen fra Harare til Doha 
tok 3 timer, på normalt gode 
veier med liten trafikk, med en 
gjennomsnittsfart på ca 100 km 
i timen. 
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Vel fremme i campen tok vi 
stedet i øyensyn. Vår lille plass 
på jorden bestod av 3 sove-
hytter med betongvegger og 
stråtak, samt en stor hytte som 
inneholdt et stort spisebord 
samt en salonggruppe. Rett 
utenfor var det murt opp en 
bålplass, hvor bålet brant friskt. 
Selve kjøkkenet var enkelt, en 
gammel ovn samt et bål rett på 
bakken. Det spørs hva 
mattilsynet hadde sagt til dette 
hjemme i Norge. Det ble til at 
samtlige satte seg ned med en 
Gin-Tonic og så på den 
afrikanske solnedgangen. 
Endelig var jakten i gang.  

Resten av kvelden gikk med til 
praktiske gjøremål. Vi tre 
jegerne fikk hilse på hver vår 
PH, (professional Hunter). 
Min PH het Steve, og var en 
trivelig fyr. Han hadde med sin 
egen sporfinner (tracker) med 
det velklingende navnet Titus. 
Titus var høvdingsønn og 
utdannet bilmekaniker, men 
kunne ikke tenke seg et annet 
liv enn som profesjonell 
sporfinner (tracker). Steve 
foreslo at jeg og han skulle 
begynne med å jakte Sebra.   

Han fortalte rett ut at han ikke 
ønsket å ha med en ny jeger på 
en så vidt farlig jakt som 
Bøffeljakt. Han ønsket å se 
hvordan våre jakt og skyte-
ferdigheter var, før en gikk løs 
på det virkelig store viltet.  

Alex gikk så gjennom 
byttedyrenes anatomi, og hvor 
skuddene burde plasseres på de 
enkelte dyreslag. Våre venner 
fra Zimbabwe mente tydelig at 
hjerteregionen lå lavere på 
dyrene i Afrika, enn på de 
dyrene vi var vant med å jakte 
på i Europa.  

Fulle av nye inntrykk gikk vi 
tidlig til sengs. Undertegnede 
hadde hytte sammen med 
proprietæren fra Lier samt en 
3-4 kakerlakker og en liten 
øgle. Vi håpet at Øgla ville 
gjøre rent bord hos kaker-
lakkene gjennom natta. De var 
store, men litt for små for .375 
H&H.  

Bekledningen var sparsom der 
vi lirket oss inn under 
myggnettingen og innunder 
ullteppet. Kun t-skjorte og 
truse. Vi var jo minsanten i 
Afrika, hvor varmen kunne ta 
knekken på stive nordboere.. 



 
17

 
To timer senere våknet jeg av 
at jeg frøs, virkelig frøs. 
Blåfrossen stod jeg opp og tok 
på meg skjorte, sokker og 
langbukse. Resten av natten 
fikk jeg ligge å småhutre. 
Maken til kulde hadde jeg ikke 
opplevd siden jeg var ung og 
gikk på befalskolen. Var dette 
Afrika?  

Om morgenen stod vi opp i 6 
tiden og fikk oppleve en 
spektakulær morgenstemning. 
Nattens kulde var det store 
samtaleemnet under frokosten. 
Alle hadde frosset skikkelig, og 
vi var enig i at noe måtte 
gjøres. Flere tepper måtte 
hentes inn.  

Umiddelbart etter frokost ble 
jeepen lastet på, og vi kjørte et 
lite stykke bort fra campen for 
å prøveskyte riflene.  

En av guidene satte opp en 
pappkasse med påmalt kors, ca 
60 meter unna, og så måtte vi 
skyte et skudd slik at guiden og 
vi selv, kunne se at riflen var 
innskutt og at intet var blitt 
slått ut av senter på turen ned. 
Mitt første skudd satt mitt i 
senteret, og vi pakket alt opp 

på jeepen og kunne begynne 
jakten.  

Jeg hadde bedt guiden ta det litt 
rolig den første dagen, og 
regnet med at vi ville kjøre 
mye rundt for å bli kjent i 
terrenget. Den gang ei. Etter ca 
20 minutters kjøring, ble vi 
lastet av i en bratt skråning, og 
begynte å gå nedover mot 
dalbunnen. Jeg spurte Steven 
om hvor vi skulle, og han 
fortalte at vi skulle gå langs 
dalbunnen, for å se etter Sebra. 
Han estimerte at turen ville ta 
ca 6 timer.   

Turen ned til dalbunnen gikk 
greit, og vi begynte å gå 
innover i dalen langs et uttørket 
elveleie. Her og der lå det små 
og store vanndammer, vannhull 
for en tørst bestand av dyr.  

Rundt disse vannhullene var 
det store mengder spor fra 
forskjellige dyr, og Titus, 
sporfinneren forklarte hvilke 
spor som hørte til hvilke dyr. 
Ved 11 tiden begynte det å bli 
meget varmt nede i dalsøkket, 
og det var tid for en vannpause.  

Vi satte oss ned i skyggen av et 
stort tre, og drakk grådig av 
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vannet. Undertegnede, som var 
ganske sliten, hadde lagt seg 
rett ut i sanden og hadde nesten 
sovnet, da jeg skvatt til av et 
høyt brøl. Jeg kastet meg rundt 
og grep riflen, det hørtes ut 
som om løven var 5 meter 
unna.  

Mine jaktkamerater kikket bort 
på meg og begynte å le, de 
mente at løven var minst 200 
meter unna. Steven mente at vi 
burde fortsette jakten 
umiddelbart, da løvene likte 
godt Sebra, og det at løvene var 
nær, betydde at det også var 
Sebra i nærheten. Så vi 
fortsatte å gå. Rett etterpå kom 
vi over fersk elefantmøkk, og 
vi bestemte oss for å ta en titt 
på elefantflokken.    

Jeg ble meget forundret da jeg 
så hvordan elefantene tok seg 
frem i lendet. På trange stier og 
trange berghyller, knapt nok 
farbare for en kraftig, litt 
overvektig nordmann, greide 
elefantene å ta seg frem.  

Ca 20 minutter senere fikk vi 
øye på flokken. Den talte 18 
dyr, med stort og smått ,og var 
et majestetisk skue der de gikk 
og beitet. 

Steven tok meg med frem, ca 
20 meter fra flokken. Der stod 
vi helt stille og i ro, og gransket 
flokken. Dette var en fin 
opplevelse for meg  

6 timer senere, etter en for meg 
endeløs marsj, og en brutal og 
varm oppstigning fra 
dalbunnen, møtte vi jeepen. 
Jeg var på dette tidspunktet 
mer død enn levende, utmattet, 
dehydrert og med skjelvende 
muskler. Lange norske 
feltbukser samt feltstøvler 
hører muligens hjemme i indre 
Troms, men definitivt ikke i 
Zimbabwe.  

Ekle småkryp og slanger til 
tross, resten av jakten foregikk 
i joggesko og shorts. 
Hjemturen var på godt over en 
time, sittende oppe på jeepen, 
med et godt øye på naturen. 
Dette kombinert med en vakker 
afrikansk solnedgang kronet 
verket. Store hvite Bwana fra 
nord var på jakt.  

Nå godtfolk, fylg med på neste 
bolken.   

For bilder fra jakten, se side 19. 



 
19

   
Jakt under fjerne himmelstrøk i bilder                                
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JAKTFELT 

##  

Jaktfelt arrangeres på Løvenskioldbanen søndag 22. april, 
kl. 10.00 Det skytes på forskjellige viltmål m/ elektronisk 

anvisning.  

Det skytes i to klasser, en for jegere og en for aktive 
baneskyttere.   

Premier til de fleste av deltagerne. 
Lett servering.  

Velkommen! 

OPPJUSTERING AV 100-METEREN 
En oppjustering av 100-meteren er på gang. Dette gjelder 
installering av containere for de elektroniske skivene. Dette betyr at 
100-meteren får det samme system som på 200-meteren, som betyr 
at 100-meter skivene står mye bedre beskyttet enn tidligere.   

G.L
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Terminliste 2006. 

Dato: Dag: Avst:

 
Skyting: Kl.: Ansvarlig: Sted: 

27/04 Torsdag Alle Dugnad  Direksjonen Løvenskioldbanen 
30/04 Søndag Alle Baneåpning/  Tr. tevne I 10.00

 
Oslo Vestre Løvenskioldbanen 

03/05 Onsdag 200 Treningsstevne II 17.30

 
Oslo Garnison Løvenskioldbanen 

03/05 Onsdag 100 Treningsstevne II 17.30

 
Oslo Vestre Løvenskioldbanen 

04/05 Torsdag 200 Beste skytter I  17.30

 
Roar Saksvik Løvenskioldbanen 

08/05 Mandag 200 Trening   Løvenskioldbanen 
08/05 Mandag 100 Serieskyting I 17.30

 
Oslo Østre Årvoll 

10/05 Onsdag 200 Treningsstevne III 17.30

 
Bærum Løvenskioldbanen 

10/05 Onsdag 100 Treningsstevne III 17.30

 
Oslo Vestre Løvenskioldbanen 

11/05 Torsdag 200 Trening   Løvenskioldbanen 
15/05 Mandag 200 Trening, internasj. skive.  Løvenskioldbanen 
18/05 Torsdag 200 Trening, internasj. skive.  Løvenskioldbanen 
18-21/05 Tors-Søn

  

NC – Østlandet  Oslo Østre Årvoll 
22/05 Mandag 200 Storsk. Vandrep./Dugleik

 

17.30

 

Terje Hansen Løvenskioldbanen 
24/05 Onsdag 100 Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
25/05 Torsdag 200 Uttak til Hovedstad stevnet OVS, OGS, Bærum Løvenskioldbanen 
27/05 Lørdag 200 Uttak til Hovedstad stevnet Oslo Østre Årvoll 
28/05 Søndag 100 Skytingens dag.  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
29/05 Mandag 100 Serieskyting II ,Uttak Viken II Direksjonen Løvenskioldbanen 
29/05 Mandag 200 Uttakskyting Viken II  Direksjonen Løvenskioldbanen 
31/05 Onsdag 100 Dugleiksmerket 17.30

 

Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
01/06 Torsdag 200 Trening   Løvenskioldbanen 
07/06 Onsdag 100 Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
08/06 Torsdag 200 Samlagets prem./ Int. cup Thoresen/Haugvik Løvenskioldbanen 
09-11/6 Fre.-Søn.

 

100 Viken II  Østfold sk. Samlag Sarpsborg 
12/06 Mandag 200 Lagsm. / Vet.pokal 17.30

  

Løvenskioldbanen 
14/06 Onsdag 100 Skogsløp med skyting 17.30

 

Tommy Skårbø Løvenskioldbanen 
15/06 Torsdag 200 Beste skytter II 17.30

  

Løvenskioldbanen 
19/06 Mandag 200 Trening   Løvenskioldbanen 
19/06 Mandag 100 Serieskyting III  Nordstrand Prinsdalen 
21/06 Onsdag 100 Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
22.-24/06 Tors.-Lør

 

Alle Åpent stevne  Direksjonen Løvenskioldbanen 
26/06 Mandag 200 Trening   Løvenskioldbanen 
28/06 Onsdag 100 Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
Juli  Alle Sommerferie. Fri trening  Løvenskioldbanen 
29/7-5/8 Lør.-Lør.  Landsskytterstevnet   Målselv 
09/08 Onsdag 100 Rekr. / Jun.pokal 17.30

 

Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
09/8-13/8 Ons-søn.

 

200 Nordisk Hovedstadstevne Samlaget Løvenskioldbanen 
16/08 Onsdag 200 Org. medaljen. 17.30

 

Oslo Østre Årvoll 
17/08 Torsdag 200 Beste skytter III 17.30

 

Karl Johan Olsen Løvenskioldbanen 
20/08 Søndag Alle Samlagstevne  Nordstrand Løvenskioldbanen 
23/08 Onsdag 100 Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
26/08 Lørdag  Kongeskyting 10.00

 

Dir. /Festkom. Løvenskioldbanen 
28/08 Mandag 200 To-Ti V / Chr. Seeberg 17.30

 

Sondre Nervold Løvenskioldbanen 
30/08 Onsdag 100 Prinseskyting 17.30

 

Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
31/08 Torsdag 200 Beste skytter IV 17.30

 

Lars J. Hereid Løvenskioldbanen 
06/09 Onsdag 100 Trening 17.30

 

Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
09/09 Lørdag 200 Løvenskioldbanepokalen

 

13.00

  

Løvenskioldbanen 
10/09 Søndag 200 Grumpelskyting  Dir. /Festkom. Løvenskioldbanen 
10/09 Søndag 200 Damenes pokal  Dir. /Festkom. Løvenskioldbanen 
13/09 Onsdag 100 Trening 17.30

 

Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
20/09 Onsdag 100 Trening 17.30

 

Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
27/09 Onsdag 100 Trening 17.30

 

Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
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Terminliste jegergruppa 2006 

Dato: Dag: Avstand:

 
Skyting: Kl.: Sted: 

23.04.2006 Søndag

  
Jaktfelt I 10.00 Løvenskioldbanen 

05.11.2006 Søndag

  
Jaktfelt II 10.00 Løvenskioldbanen 

05.11.2006 Søndag

  
Jegergruppas premie 10.00 Løvenskioldbanen 

05.11.2006 Søndag

 
100 Harald Uggen 10.00 Hjortebanen 

05.04.2006 Onsdag

 
100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 

12.04.2006 Onsdag

 
100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 

19.04.2006 Onsdag

 
100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 

26.04.2006 Onsdag

 
100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 

03.05.2006 Onsdag

 
100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 

10.05.2006 Onsdag

 
100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 

21.05.2006 Søndag

 
100 Jaktprøver 10.00 Løvenskioldbanen 

24.05.2006 Onsdag

 
100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 

31.05.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
07.06.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
11.06.2006 Søndag

 

100 Jaktprøver 10.00 Løvenskioldbanen 
14.06.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
21.06.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
28.06.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
02.08.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
09.08.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
16.08.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
23.08.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
30.08.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
06.09.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
13.09.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
20.09.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
27.09.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
04.10.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
11.10.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
18.10.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen 
25.10.2006 Onsdag

 

100 Jaktprøver 17.30 Løvenskioldbanen  
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Terminliste ungdomsutvalget 2006 

Dato: Dag: Skyting: Kl.: Ansvarlig: Sted: 
27/04 Torsdag Dugnad  Direksjonen Løvenskioldbanen 
30/04 Søndag Baneåpning Treningsstevne I 10.00 Oslo Vestre Løvenskioldbanen 
03/05 Onsdag Treningsstevne II 17.30 Oslo Vestre Løvenskioldbanen 
08/05 Mandag Serieskyting I 17.30 Oslo Østre Årvoll 
10/05 Onsdag Treningsstevne III 17.30 Oslo Vestre Løvenskioldbanen 
18-21/05 Tors-Lør NC – Østlandet Oslo  Oslo Østre Årvoll 
24/05 Onsdag Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
25/05 Torsdag Uttak til Hovedstad stevnet  OVS, OGS, Bærum Løvenskioldbanen 
27/05 Lørdag Uttak til Hovedstad stevnet  Oslo Østre Årvoll 
28/05 Søndag Skytingens dag.  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 

29/05 Mandag 
Serieskyting II ,Uttak Viken II 
Skarpskytten 

Skarpskytten Løvenskioldbanen 

31/05 Onsdag Dugleiksmerket 17.30 Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
07/06 Onsdag Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
09-11/6 Fre.-Søn.

 

Viken II Østfold sk. Samlag Sarpsborg 
14/06 Onsdag Skogsløp med skyting 17.30 Tommy Skårbø Løvenskioldbanen 
19/06 Mandag Serieskyting III  Nordstrand Prinsdalen 
21/06 Onsdag Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
22.-24/06

 

Tors.-Lør Åpent stevne  Direksjonen Løvenskioldbanen 
28/06 Onsdag Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
Juli  Sommerferie. Fri trening   Løvenskioldbanen 
29/7-5/8 Lør.-Lør. Landsskytterstevnet   Målselv 
09/08 Onsdag Rekr. / Jun.pokal 17.30 Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
09/8-13/8

 

Ons-søn. Nordisk Hovedstadstevne Samlaget Løvenskioldbanen 
20/08 Søndag Samlagstevne  Nordstrand Løvenskioldbanen 
23/08 Onsdag Trening  Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
30/08 Onsdag Prinseskyting 17.30 Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
06/09 Onsdag Trening 17.30 Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
13/09 Onsdag Trening 17.30 Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
20/09 Onsdag Trening 17.30 Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
27/09 Onsdag Trening 17.30 Ungdomsutvalget Løvenskioldbanen 
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RAPPORT 
JEGERGRUPPEN 
Siden sist – Jaktfelt 2 på 
Løvenskioldbanen 6. nov 2005 
– har Jegergruppen gått på 
sparebluss.Det har ikke vært 
noen form for arrangert 
aktivitet fra Jegergruppens 
side.Dette betyr ikke at 
Jegergruppens medlemmer 
har gått i dvale, så langt i fra. 
I regi av Oslo Jeger  - og Fisk/ 
Bjørn Larsen har 100- m vært 
åpen for trening hver lørdag  
kl. 10-14.00 i hele vinter, noe 
mange har benyttet seg av. 
Enkelte av våre mer profilerte 
medlemmer, m/ ærverdig 
medlem Jan R. Lycke i 
spissen, har neimen ikke satt 
sine børser i våpenskapet etter 
avsluttet storviltjakt i 
Kongeriket. 
Det har blitt jaktet villsvin i 
Europa, sau i Iran, hjort i USA 
og ymse vilt i Afrika! 
Dette er bare noen 
tilbakemeldinger som leder i 
Jegergruppen har fått. 
Forhåpentligvis kommer en 
eller flere av disse 
jaktopplevelsene på trykk i 
Rifleposten med tid og stunder. 
Trening og Storviltprøver.

 

Så over til aktiviteter i 
Jegergruppens regi som nå 
står for døren. 

Som de fleste forhåpentligvis 
har fått med seg, er det DFs-
lagene på Løvenskioldbanen 
samt Oslo Jeger –og Fisk, som 
arrangerer trening og 
Storviltprøver på 100-meter. 
Skarpskytten har i 2006 fått 
ONSDAG som sin dag, dvs. at 
hver eneste onsdag f.o.m. 
første onsdag etter påske, 
altså onsdag 19 april og hver 
onsdag så lenge det er 
skytelys, vil det være mulig å 
trene og skyte til Storviltprøven 
i Skarpskyttens regi. 
I terminlisten står det også 
oppført onsdag 05. og 12. 
april.De som ønsker å trene 
disse dagene, bør på forhånd 
ta kontakt med Bjarne eller 
leder i Jegergruppen. Banen 
åpner fra kl. 17.00, men om 
forholderne ligger til rette, kan 
det skytes noe tidligere, f. eks 
fra kl. 16.30. 

HUSK: Søndag 23. april 
arrangeres JAKTFELT I på 
Løvenskioldbanen fra kl. 
10.00. 

Dette er den første av 2 
jaktfeltkonkurranser der 
medlemmene skyter om 
Jegerpokalen.Det skytes på 
ymse elektroniske viltmål på 
100m –banen. Se mer om dette 
annet sted i Rifleposten. 
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Når Jegergruppen nå skal 
holde 100-m-banen åpen for 
våre medlemmer - og andre for 
trening/ Storviltprøven hver 
onsdag fra 23. april, er det 
alltid hyggelig om noen tilbyr 
seg å hjelpe til på standplass. 
Jeg har tidligere år satt opp 
mannskapsliste for 
standplasstjeneste, men dette 
har ikke alltid fungert etter 
hensikten. Selv om de fleste 
har møtt opp, - og skal ha 
hjertelig takk for det, er det 
alltid noen som verken møter 
opp eller gir beskjed om at 
tidspunkt ikke passer. 
I år har sier leder som følger: 
De som føler at de har noe å 
bidra med m.h.t. å hjelpe til på 
standsplass, vennligst ring / 
kontakt leder Jegergruppen: 
Jostein Løne, tlf 47857689 / 
32836163 (dagtid) / 22509748.  
Dessuten: Som alle tidligere 
år, vil jeg oppfordre den 
enkelte medlem til å få 
unnagjort trening og 
Storviltprøver før 
sommerferien. De fleste kan 
sikkert forestille seg hvordan 
aktivitetene blir på standplass 
onsdag 2.august  d.å.!!! 
Og: Medlemmer  betaler kr. 
100,- etthundrekroner- for to 
treninger og Stoviltprøven 
dersom dette blir gjort før 
sommerferien. 

Da vil jeg si: Velkommen på 
banen! Om du ikke treffer 
blinken, treffer du alltid gode 
venner!  

Leder Jegergruppen Jostein 
Løne                               

Retur:

 

Jostein Løne

 

Gråbrødreveien 4D

 

0379 Oslo

 


