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Kåre Stavem
Trygve Ø. jacobsen
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Direksjonens side
Kjære Skarpskyttere, da er vi
ferdige med årets sesong, nr 159 i
rekken. Når vi nå på slutten av året
foretar en oppsummering, så må vi
si oss meget godt fornøyd med
sesongen. Både når det gjelder
aktivitetsnivået i laget og de
sportslige resultatene.
Landskytterstevnet på Steinkjer var
nok for de fleste årets høydepunkt,
og resultatene fra stevnet viser at
laget sportslig sett er i fremgang.
Dette inspirerer nok de fleste til
videre satsning på treningsfronten.
Ekstra gledelig er det at satsningen
i ungdomsgruppa begynner å bære
frukter. Jeg er sikker på at vi får se
og høre mer fra den kanten i årene
som kommer. Når det gjelder årets
lagskytinger så var det
senior/veteran skytterne som
utmerket seg med et meget bra
resultat i østlandscupen, de beste
gratulasjoner til dem.
I år har laget gjennomført de
tradisjonelle arrangementene med
samlagsstevnet i felt og
Løvenskioldbanestevnet som de to
store. Dette ble gjennomført på en
glimrende måte og ekstra gledelig
var det at det ble deltagerrekord på
Løvenskioldbanestevnet. En stor
takk til alle de som deltok som
funksjonærer. Når det gjelder
lagets interne pokalskytinger så
viser deltagerantallet at interessen
er noe laber, og det er mye som
tyder på at vi bør gjøre endringer
på denne konkurranseformen. Det

gledelige er at interesse fortsatt er
meget stor for lagets store og
viktigste arrangement;
Kongeskytingen. Her var oppmøtet
meget bra og vi fikk en meget jevn
og fin konkurranse. Gratulerer så
mye til vår nye konge Lars Johan S
Hereid. Den påfølgende
kongefesten med taler og
premieutdeling ble atter en gang
uforglemmelig. Jeg anbefaler alle
medlemmer, nye og gamle til å
delta på neste års Kongeskyting
for å oppleve den trivelige og gode
stemmingen på dette
arrangementet. Feiringen av
seriegull til Rosenborg eller for så
vidt Brann blir bare småtteri i
forhold.
Atter en gang må jeg få lov til å
skryte av Jegergruppa som også i
år har gjort en uvurderlig innsats
for skytterlaget. Deres
engasjement og ståpå vilje på
hundremeter`n med det ukentlige
arrangementet for å skolere og
teste jegere gir laget betydelige
inntekter som kommer alle lagets
medlemmer til gode. En stor takk til
dere alle som har bidratt til å få
dette vel i havn.
Når det gjelder vårt arbeid med å
skaffe nytt skytterhus på
Løvenskioldbanen så går dette noe
tregere en ønsket. For å
videreutvikle vårt lag og få gode
treningsforhold vinterstid har vi et
snarlig behov for dette huset. Men i
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og med at vi ikke fullt ut rår over
grunnen på banen, er vi avhengig
av velvillighet fra andre aktører.
Denne velvilligheten har til nå latt
vente på seg, noe som gjør at
denne saken har tatt alt for lang
tid. Men vi har energiske og flinke
folk som står på for å få dette i
havn, så jeg er rimelig sikker på at
vi før eller side vil få et nytt
skytterhus. I påvente av egen
innendørs skytebane får vi også i
vinter greie oss med banen på
Idrettshøgskolen, som for øvrig er
et utmerket alternativ. Her er det
for alle, både for unge og gamle å
møte opp til trening og sosialt lag
på tirsdager og torsdager.
Om ikke alt for lang tid står vår
Generalforsamling for døren og
valgkomiteen er allerede i full gang
med å finne kandidater til de
forskjellige vervene i skytterlaget.
Jeg håper at disse blir møtt med
velvillighet. Skytterlagets drift er
basert på frivillighet og det er viktig
at alle er med å bidrar for å få dette
til å gå rundt. Dette gjelder også
dugnaden som vi skal ha på banen
nå i høst, her har vi en del viktige
gjøremål som må ordnes før
vinteren setter inn.
Med skytterhilsen
Knut O
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Rapport Jegergruppen
Jeg har sagt det før, men gjentar det
så gjerne: Gjennomfør trening og
Storviltprøven i løpet av vår og
sommer, og ikke etter 1. august når
rushet begynner. Heldigvis har de
fleste av Jegergruppens medlemmer
fått dette med seg, og de har god tid
til egentrening og utprøving av ymse
ammotyper utover sommer og høst.
Når så enkelte Jeger—ikke
medlemmer i Skarpskytten,
heldigvis—møter opp for å ta prøven
på torsdag ”klokken 15 minutter før
det er så mørkt at videre skyting er
umulig” og de skal ut og jakte på
fredag—og de får problemer av
ymse naturlige årsaker, da får de
bare ha det så godt! Velkommen
tilbake neste år.
≠≠≠
For noen nummer av Rifleposten
siden skisserte jeg noen formål som
Jegergruppen legger som grunn for
sin virksomhet. Der anførte jeg at
Jegergruppen med sin gjøren og
laden skal være til støtte for våre
baneskyttere. Jeg skrev også om
mål som vi må streve mot, bl.a. at vi
skulle ha skyttere med medalje og
skyttere på Kongelaget.
Jeg må innrømme at jeg her primært
tenkte på baneskytterdelen i LS.
Når Skydeselskapet i årets LS har
markert seg så sterkt i
Norgesmesterskapet i feltskyting og
t.o.m. fått en tredjeplass, så kan vi
vel si at noen av våre målsetninger
er oppfylt.

Jegergruppen håper at vi har bidratt
litt til våre gode resultater under
årets LS, og så får vi lage nye
målsetninger og finne ut hvor vi skal
legge listen for de kommende år.
≠≠≠
Jaktfelt I ble arrangert like etter
påske m/Jan R. Lyche som suveren
vinner.
Jaktfelt II arrangeres søndag 4.
november kl. 10.00. Det oppfordres
til godt oppmøte slik at
Jegergruppens ærverdige
medlemmer får vist sine kvaliteter.
Sammenlagtvinner av Jaktfelt I og
Jaktfelt II får napp i Jegerpokalen.
Som tidligere er det romslig
premiering og lettere servering.
Annonse om nevnte skyting annet
steds i dette nummer av Rifleposten.
≠≠≠
Neste år har Skarpskytten fredag
som sin faste dag på 100 m. Nå er
det slik at det skytterlaget som har
fredagen som sin faste skytedag
også disponerer 100 m på lørdag.
Da vanligvis fra kl. 10-14. Hittil er det
Oslo Jeger og Fisk som har driftet
banen på lørdagen, da de andre
DFS-skytterlagene har sagt fra seg
denne muligheten.
Som leder av Jegergruppen i
Skarpskytten har jeg tenkt å være så
frimodig at jeg akter å holde 100-
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meter banen åpen på lørdager i
Skarpskyttens regi.
For å få dette til trenger jeg hjelp og
støtte, for jeg akter ikke personlig å
tilbringe samtlige lørdager på
skytebanen i løpet av 2008.
I god tid kommer jeg til å kontakte
medlemmene av Jegergruppen slik

at vi får til en bemanningsliste, og
jeg håper på positiv tilbakemelding.
Dermed er det meste sagt fra
Jegergruppen. Jeg regner med at de
fleste av våre ærverdige medlemmer
kan se tilbake på gode jaktresultat i
løpet av høsten, slik at de kan lene
seg tilbake og nyte inntrykk og
konkrete bevis i fryseren.

Jaktfelt II
Søndag 4. november kl. 1000 avholdes jaktfelt II på Løvenskioldbanen.
Romslig premiering og servering.
Sammenlagtvinneren av jaktfelt I og jaktfelt II vil få napp i jegerpokalen.
Vel møtt til til Løvenskioldbanen.
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ROLF LYCKE AS er et familieeid selskap, etablert i 1919, og leverer rør, rørdeler,
flenser og ventiler til Offshore, Kjemisk- og Mekanisk- Industri.
Vi er lokalisert i Oslo, Stavanger og Bergen.

Vi støtter skyttersaken i
alminnelighet og
SKARPSKYTTEN i særdeleshet!
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Landsskytterstevnet 2007.
Årets landsskytterstevne ble
arrangert på Steinkjer første uken i
august, og som vanlig stilte
Skydeselskapet med et tallrikt og
godt mannskap.
Det som er gledelig, er den store
bredden i sammensetningen av
Skarpskyttens deltagere, fra de helt
unge til skyttere i godt moden alder.
Arrangementsmessig ble årets LS
en suksess, og Skarpskytten klarte
så absolutt å gjøre seg bemerket.
Det store høydepunktet i alle LS er
skyting med Kongelaget på
avslutningsdagen, og altså kåring av
Skytterkonge/Skytterdronning. Dette
avslutter baneskytingsdelen i LS.
Skarpskyttens beste baneskytter de
siste årene har vært Geir Tønjum. At
han ikke nådde helt opp i årets LS
kan ha mange årsaker. Det som er
et faktum er at Herr Tønjum ble far til
sin førstefødte noen tid før årets LS.
Om dette har innvirket på årets
skyteform skal være usagt. På
spørsmål om Herr Tønjum har vært
plaget av den mannlige varianten av
ammetåken har han verken svar
bekreftende eller avkreftende på.
Det han imidlertid har sagt er
følgende: Han kommer grusomt
tilbake i neste års LS i Førde. Vi
bare gleder oss.
Når Geir Tønjum og Karl Johan og
Knut Olav og mange andre ikke
presterte helt som forventet i
baneskyting—listen legges høyt må
vite—er det gledelig at Skarpskytten
har deltagere som markerer seg.
Her må Hanne Nesland nevnes.

Hun skjøt i Prinsesselaget og endte
der som nummer 9 m/343 p, m/100
på om gangen.
Totalt endte Hanne som nummer 28,
for øvrig på samme poengsum som
kjente skyttere som Ann Kristin
Årskog, John Olav Ågotnes og Hans
Kristian Wear. Vi gratulerer!
Hanne fikk for øvrig stjerne nummer
1.
Av Skarpskyttens mer tilårskomne
skyttere endte Lars Indergård opp
som nummer 2 i klasse V73. Hurra
og gratulerer! Han fikk 349 poeng,
altså 1—en—taper, og de på sitt
siste skudd på innledende skyting!
På forespørsel forklarte han denne
9’eren med ett noe grumsete
siktebilde. På avsluttende 10-skudd,
skjøt Lars 10—ti—innertiere. Slå
den!!
Neste år slår Lars til med bare tiere
og nesten bare innertiere!
Bjarne Hestenes i V65 skjøt for øvrig
248 på innledende, et akseptabelt
resultat. Godeste Bjarne skjøt for
øvrig 59 på minneskytingen, èn
taper.
≠≠≠
LS består av mye mer enn
baneskyting, blant annet feltskyting
der vinneren blir kåret til
Norgesmester. I denne øvelsen
satte Skarskyttens skyttere vår
ærverdige skytterlag på kartet så
hatten passet!
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Feltskytingsdelen i LS består av en
innledende skyting. De beste her
kommer til finalen, og de aller beste
kommer til en superfinale.
Superfinalen er ny av året.
Etter innledende skyting hadde
Skarpskytten fem skyttere i finalen.
At en av dem ikke kunne skyte i
finalen på grunn av jobbsituasjon får
så heller være når de resterende
skjøt så bra at alle fikk medalje, ett
resultat det virkelig står respekt av.
Hanne Nesland skjøt 40 treff og ble
nummer 23, samme resultat fikk
Roar Saksvik. Even Haugvik skjøt
41 treff og ble nummer 20, mens vår

ærverdige formann i Skarpskytten
Knut Olav Olsen skjøt så bra at han
kom til finalen. Han holdt nervene
under kontroll og endte som
nummer 3 totalt. Dermed er det
meste sagt om feltskyting. Vi
gratulerer!
Når så tidligere formann Terje
Hansen ble valgt ut til å lede finalen i
felthurtigskyting—sent i TV—og
formann i Jegergruppen kom tilbake
med sølvpokal og sølvmedalje, er
det meste sagt om årets LS, og det
er bare å glede og forberede seg til
neste års LS i Førde.

Knut Olav. Nr. 3 NM-felt 2007

9

Resultater Landsskytterstevnet Steinkjer 2007
Navn
Frank Vasholmen
Roald Bjone
Tor-Andreas S. Bjone
Sigurd Baldersheim
Christoffer Vasholmen Frick
Julius Alexander Vasholmen
Jan Gamnes
Robin Endre Tømmerås
Lars Johan Hereid
Lars Johan S. Hereid
Bjarne Hestenes
Lars Indergård
Per Thoresen
Roar Saksvik
Jostein Løne
Terje Hansen
Even Haugvik
Karl-Henrik Lund Brinch
Geir Tønjum
Knut Olav Olsen
Hanne Nesland
Karl Johan Olsen
Jan Erik Karlsen
Kai Magne Mauseth

Kl.

Bane25

V55
3
ER
5
R
ER
3
ER
4
4
V65
V73
4
5
V55
4
5
4
5
5
5
5
3
5

236
230
234
235
225
197
218
237
234
225
248
249
236
237
239
225
235
224
239
244
243
238
238
239

Bane- Felt35
30

349

340
343

Felt42

Minne Stang Felth.

24/ 9

50

14

21.73

13/ 6
24/ 7

46
37

14

26.78

13/ 1
23/12
28/13
29/11
26/18
28/27
26/12
30/ 9
14/ 2

46
43
53
57
51
59
55
55
56
55

30/17
22/10
26/ 6
30/12
29/15
25/18
21/ 8
26/ 9

40

41

41
40

52
57
59
60
58
56
50
50

30.39
13
12

21.19
13.14

14

12.91

1
16
14
15
19
17

12.38
14.64

10
16

20.27
10.12

14.50
18.31
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Situasjonsbilder fra Landsskytterstevnet og Kongeskytingen.
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Lørdag 25. August ble
Skarpskyttens stiftelsesdag av
20. juli 1849 feiret med den
tradisjonelle Kongeskytingen. Dette
var den 151. Kongeskytingen i
rekken som første gang ble
arrangert i 1850 på Lindøya, og har
vært arrangert hvert år siden med
unntak av krigsårene og 1948 da
Skarpskytten flyttet bane fra Lindøya
til Løvenskioldbanen. Årets
Kongeskyting startet i tradisjonen tro
med oppmøte foran Skarpskyttens
portal hvor kongen ble ledsaget til Shytta under salutt. Totalt 25 skyttere
deltok, og dette er det største antall
deltakere siden 1991, så
Kongeskytingen er fremdeles like
populær etter 151 år. Været var
meget bra med sol fra skyfri himmel,
men til dels kraftig vind gjorde
skytingen ekstra utfordrende. Vinden
var også en utfordring under
prøveskytingen, da skivene vi
benyttet til dette blåste overende,
men dette ble løst av våre eminente
anvisere uten for store problemer.
Etter de to første prøveskuddene
innbød festkomiteen til frokost med
tilbehør for å styrke seg. Etter
frokosten ble siste prøveskudd skutt
før de fem tellende nedgangene
begynte. Etter 3 nedganger ble
resultatene lest opp og Hanne
Nesland hadde da 26 poeng og
ledet med 2 poeng på Karl-Henrik
Brinch som hadde 24 poeng. Bak
disse var det hele 6 skyttere med 23

poeng, så her var ingenting avgjort.
Da den 4. nedgangen var skutt ble
det en del endringer i teten. Hanne
skjøt en 6 er og Karl-Henrik en 7 er.
Per Thoresen, Lars Johan S. Hereid
og Karl Johan Olsen skjøt alle 9 og
flaggskudd, så nå var det 4 skytere
med 32 poeng og 5 med 31.
Spenningen var stor før den siste
nedgangen, men det ble tidlig klart
at det ble vanskelig å slå Lars Johan
S. Hereid da han skjøt til 9 og totalt
41 poeng.. Dette resultatet var det
ingen som klarte å tangere, så det
var bare å gratulere Lars Johan S.
Hereid som Skarpskyttens konge
2007. Det ble omskyting om 2. og 3.
plassen da 3 skyttere hadde 40
poeng. Etter omskytingen kunne vi
gratulere Karl Johan Olsen med 2.
plassen og Knut Olav Olsen med 3.
plassen.
Også i år var det en egen
gjesteklasse og denne ble vunnet av
Bjørg Marie Hereid med 24 poeng.
Etter endt skyting ble den gamle
kongen detronisert og den nye
kongen ble innsatt under salutt.
Festkomiteen innbød til festmiddag
og premieutdeling i S-hytta med de
obligatoriske taler og tradisjoner som
hører til kongeskytingen.
Direksjonen vil takke festkomiteen,
anviserne og deltakerne på årets
kongeskyting for et meget godt
gjennomført arrangement og ønsker
velkommen til neste års
Kongeskyting.
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Resultater Kongeskytingen 2007.
1
2
3
4
5
6
7

Lars Johan S. Hereid
Karl Johan Olsen
Knut Olav Olsen
Per Thoresen
Hanne Nesland
Karl-Henrik Brinch
Jan Th. Gamnes
Kai Magne Mauseth
Terje Hansen
Lars Johan Hereid
Lars indergård
Bjarne Hestenes
Even Haugvik
Anders R. Bjone
Roald Bjone
Dag Fossli
Frank Vasholmen
Jostein Løne
Yngve Stigum
Ole Ivar Husa
Jan R. Lycke
Katrine Vasholmen

41
40
40
40
39
39
38
38
37
37
36
36
36
36
36
35
34
34
25
22
19
17

Gjesteklassen
Bjørg Marie Hereid
Jannicke Olsen
Gabriele Haddrath

24
19
0

Konge 2007
Lars Johan S. Hereid

Fullstendige resultater finner du på www.skarpskytten.no/kongeskytingen/
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Prinseskytingen 2007
Torsdag 30.08.2007 ble
prinseskytingen avholdt. Dette er
rekruttenes ”Kongeskyting” og blir
arrangert i påfølgende uke etter
kongeskytingen. Totalt 9 skyttere
møtte opp til dyst og det hele ble
ledet av vår nye konge Lars Johan
S. Hereid.
Programmet består av 3
prøveskudd før 5 tellende
nedganger. Det skytes på 100 m
og det ble skutt på 10 delt
elektronisk skive.
Det var en meget fin stemning på
standplass da mange av våre unge
håpefulle hadde med seg egen
heiagjeng. For at det skulle bli
ekstra spennende skjøt to og to
samtidig og resultatene ble opplest
etter 3. og 4. nedgang. Etter 3.
nedgang var det veldig jevnt da tre
skyttere hadde 28 poeng. Dette var
Julius Alexander Vasholmen, Tor
Andreas Bjone og Robin
Tømmerås. Like bak fulgte
Torstein Sjursen med 27 poeng.
For klasse aspirant (bruker støtte)
var det like spennende. Her deltok
Isak Thorsen og Nicholas Kulseth
og begge stod med 28 poeng eter
3 skudd. Når fjerde nedgang var
ferdig var stillingen akkurat den
samme, da alle fire ovennevnte
skjøt til 10 poeng på fjerde
skuddet. I klasse aspirant rykket
Isak fra med ett poeng da han
skjøt til 10, men Nicholas skjøt en
nier. Spenningen var stor før siste
nedgang, og den startet med Julius
Alexander og Thorstein. Begge
skjøt en nier og da var det klart at
Tor Andreas eller Robin måtte ha

10 poeng for å bli prins. Disse to
skjøt til slutt og Tor Andreas skjøt
en nier, mens Robin skjøt til 10
poeng. Vi kunne da gratulere
Robin Tømmerås som
Skarpskyttens prins i 2007. Etter
omskyting om 2. og 3. plassen var
det klart at Julius Alexander ble nr.
2 og Tor Andreas nr. 3. I klasse
aspirant ble Isak nr. 1 med 47
poeng og Nicholas nr. 2 med 45
poeng.
Etter endt skyting ble det pizza og
premieutdeling i S-hytta. Som en
ekstra påskjønnelse fikk de to
vinnere fyre av hvert sitt skudd
med sluttkanonen.

Resultater Prinseskytingen 2007
Robin Tømmerås

48

Julius Alexander Vasholmen

47

Tor Andreas Bjone

47

Thorstein Sjursen

46

Ole Kristian Bjone

42

Jørgen Solheim

39

Klasse Aspirant
Isak Torsen

47

Nicholas Kulseth

45
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Prins 2007
Robin Tømmerås

Vi støtter skyttersaken i alminnelighet og
SKARPSKYTTEN i særdeleshet!

Møt opp på skytebanen og TREFF venner og bekjente!
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INNKALLING GENERALFORSAMLINGEN 2007
Herved innkalles til ordinær generalforsamling, lørdag 10. november 2007
kl. 17.30 i R-hytta på Løvenskioldbanen.
Direksjonen bes møte kl. 16.30.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning ved formannen
Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Årsberetning ved sekretæren
Regnskap ved kassereren
Innkomne forslag.
Årskontingent
Budsjett
Valg

Innkomne forslag:
Redigering av Skarpskyttens lover slik at disse er i samsvar
med skytterboka.
Etter dagsorden ca. kl. 19.30 blir det servering i S-hytta.
Under kaffen vil årets vandrepremier bli utdelt.
Direksjonen håper på et godt fremmøte og ønsker hjertelig velkommen til
generalforsamlingen.
Det er hyggelig om de medlemmer som har hederstegn bærer disse ved denne
anledning.
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SKYTTERNE OG MASSEMEDIA
Årets kongeskyting—en
tradisjonsskyting med lange røtter
(snart 160 år), bar av aller beste
slaget. Dette er et treffpunkt i
Skytterlaget, der den gamle og den
nye tid møtes, og uten at skytterne
har det travelt. Når man er av
årgang 1918 og har vørt knyttet til
skyttersaken i et par mannsaldrer,
føler man seg på mange måter som
”utgått på dato”. Børsa er blitt for
tung og ”skytterskjelven” mer følbar.
Tanker og trivsel i skyttermiljøer er
derimot intakt. Samvær mellom
skyttervenner er trivelig og
oppfriskende. Uten å se på klokka
blir det også samtaler og meninger
om mangt og mye i tiden.
I tillegg til alt det andre, hadde jeg et
par fine samtaler med henholdsvis
årets konge—Lars Johan S. (jr.) og
vår prinsesse Hanne. De var begge
opptatt av samme problematikk—
skytternes og skyttersakens plass i
massemedia.
Mediainteressen er ikke lenger hva
den var. Spesielt gjelder det bypressen og TV. Dette til tross for at
skytterlagenes aktiviteter er
helårsaktivitet, en masseidrett, som
samtidig har en forsvarsmessig
tilknytning.
Forsvaret trappes ned—vi har ikke
råd til dette lenger. Den kalde krig er
jo for lengst over og fellesskapets
penger kan brukes bedre på annen
måte, tror noen.
Vi som er gamle nok har erfart hva
det kostet å spare seg til 1930årenes ”fant”, med de etterfølgende
konsekvenser. Det er mange likheter

mellom den tiden og nåtiden.
Dessverre. Skyttersaken og våre
nærmere 1000 skytterlag er en
forsvarets støttespiller og en faktor
som bidrar til å ”holde kruttet tørt”
om det nok engang skulle bli
nødvendig.
Men dagens massemedia ser ikke
noe interessant i dette lenger. Der er
blitt en annen måte og leve på—og
tenke på, mest på dagens velvære.
I idrettslig sammenheng må det nå
være ”noe Stort”, noe med et mer
globalt preg dersom det skal
fenge—tror de. Både de med PCen
som eneste info-redskap og de som
skravler om kapp i høye toner i
TVen.
Den ”Lille mann” er ikke lenger
interessant. Men rett skal være rett:
den mer jordnære distrikts- og
lokalmedia ser det på en annen
måte. De har det som skjer i
nærmiljøet som førstevalg, både av
idrettslige og andre ting. Hertil er
Jungeltelegrafen fortsatt blant de
viktigste informasjonskanaler.
Men vi er ikke alene. Foruten
enkelte utvalgte deler vi skjebne
med så mange andre innen
masseidretten. Og da kan vi vel stille
det samme spørsmål som en
journalist i Aftenposten 28.08.07:
Hvorfor behandles vi så forskjellig?
På skyttersiden er det bare
Landsskytterstevnet som slipper
gjennom ”perleporten” til det høyere
plan. Det blir sending i så og så
mange timer, sies det i stolthet. Og
dette er selvsagt vel og bra. Men det
viktigste er hva timene brukes til.
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Ofte munner det ut i lange og
interesseløse kommentarer både om
dette og hint.
I Skyttertidende nr. 6 heter det at
Kongelaget samlet 202 000 seere
foran skjermene. Men dette må vel
sies å være skrale greier. Den lange
seremonien med presentasjon og
prating på en sene med de beste fra
laget, kunne vi gjerne vært foruten.
Anvisningen, og kåringen av
Skytterkongen bør foregå på
standplassen. Da vil man få tilbake
den gode gamle spenningen, i
stedet for dette nye hvor den tilmålte
sendetid kunne vært bedre utnyttet.
Den kan være fristende å avslutte
med historien om ei eldre kone som
ble fortalt at det nå var funnet opp
enn ny måte å lage folk på—det var
et fotoapparat, der det bare var å
trykke på en knapp. Hennes

kommentar var at hun ville
foretrekke gamlemåten.
Ha en god innendørssesong
--og i felskyting

Gunnar L.

Høstdugnad.
Tid:
Sted:

Lørdag 3. november fra kl. 11.00
Fremmøte ved S-hytta

Vi skal klargjøre hyttene for vinteren, kappe og kløyve ved, rydde litt småskog
samt rydde og kaste gammelt skrot.
Derfor ønsker vi akkurat deg på banen denne dagen.
Vi holder på så lenge det er noe å gjøre, eller så lenge du har anledning…..
Ta med øks, motorsag, arbeidshansker, vedkløyver, hammer, sag eller andre ting
du tror du trenger. Dersom du har tilhenger er det fint om du tar med den.
For å kunne planlegge dagen har vi behov for å
Vite hvem som kommer og hva slags utstyr du
har med, så meld fra til:
Per Thoresen
Telefon 45 23 67 69
E-post perthoresen@navn.no
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”Stilling ledig”
Vi har behov for en lotteri ansvarlig som kan organisere og være pådriver
for loddsalget i Skarpskytten.
Landslotteriet arrangeres hvert annet år, og har i 2008 som hovedmål å
styrke ungdomsarbeidet innen organisasjonen.
For å motivere lagene til å selge lodd er det satt opp motivasjonspremie til
laget etter hvor mange solgte lodd vi klarer å oppnå.
Dette kommer i tillegg til lagets fortjeneste for hvert solgte lodd som er kr.
10,- pr lodd for de 200 første og kr. 15,- pr. lodd for alle solgte lodd fra 201
og oppover.
Vi tar sikte på å selge flere lodd i 2008 enn vi har klart tidligere år!!!!
Vår ”lags rekord” er fra 2006 da vi solgte 1800 lodd som ga laget en
fortjeneste på kr. 26.000,- samt en motivasjonspremie verd kr. 3.000,Målsetting for 2008 er 2.500 solgte lodd som vil gi laget en fortjeneste på
kr.36.500
Loddene koster kr. 25,- pr. stk. og er laget som ”skrapelodd”, salgsperioden
er 1. februar til 31. oktober.
Dersom du kan tenke deg å ta ansvaret for, eller ønsker mer informasjon om
denne tidsbegrensede aktiviteten, ta kontakt med:
Per Thoresen telefon 45 23 67 69 eller e-post perthoresen@navn.no
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