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Kjære Skarpskyttere!

Vi står nå foran nok en 
banesesong, og jeg føler igjen 
savnet etter å komme tilbake til 
det gode skyttermiljøet man alltid 
opplever både på 
Løvenskioldbanen og de mange 
skytebaner forøvrig. Jeg takker for 
den tillit som ble vist meg under 
Generalforsamlingen da jeg ble 
gjenvalgt som formann. Dette er 
et verv jeg ser frem til å fylle i 
samarbeid med de andre i 
Direksjonen, men jeg er avhengig 
av at alle gjør sin del av jobben. 
Og det er det heldigvis ingen 
grunn til å betvile. Jeg velger 
derfor denne gang å fremheve 
noen av Skarpskyttens mange 
funksjonærer. Alle kan ikke bli 
nevnt, men dere er ikke glemt. 
 
Det gjøres mye godt i 
Skarpskytten for tiden, og jeg vil 
først gi en stor ros til 
ungdomsutvalget med 
Katrine Vasholmen i spissen. 
Dette er et svært viktig arbeid, for 
uten den trivselen og tryggheten 
de unge opplever ville vi hatt 
problemer med å beholde våre 
skyttertalenter. Også andre 
skytterlag har merket seg det 
gode engasjementet som blir vist, 
og den oppmerksomheten 
ungdomsutvalget har fått er så 
absolutt velfortjent. Så en stor 
takk til Katrine og alle andre i 
støtteapparatet! 
 

En annen som har gjort en 
bemerkelsesverdig jobb er 
Geir Tønjum som støtt og stadig 
måtte bruke ufattelig mye tid på å 
samle mannskap til 
serieskytingene i høst og vinter. 
En tålmodig organisator som aldri 
ga opp. Sånne personer burde 
vært klonet. 
 
Det er ingen tvil om at driften av et 
skytterlag krever tilgang på midler, 
og mye av inntektene har kommet 
fra jegernes treninger og 
storviltprøver. Jeg både håper og 
tror at også denne store gruppen 
har et stort utbytte av banen. 
Jegergruppa har blitt et aktivum 
for laget, og jeg er ikke det minste 
i tvil om at den store 
tilstrømningen vi ser kveld etter 
kveld skyldes at alle opplever god 
mottakelse, nyttig veiledning og et 
særdeles godt miljø. Skal det 
nevnes ett enkelt navn i denne 
sammenheng, vil jeg spesielt 
fremheve den alltid 
humørspredende Jostein Løne. 
Uten ham og hans velvillige 
undersåtter kunne storviltprøvene 
blitt et heller trist kapittel. De som 
har opplevd Jostein vet hva jeg 
prater om. 
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Som mange sikkert vet, jobbes 
det målrettet for å bedre 
forholdene på Løvenskioldbanen. 
De færreste er klar over hvor mye 
tid og arbeid som blir nedlagt på 
dette, og vi får være sjeleglad for 
at Lars Johan Hereid og 
Ivar Måge ikke er betalte 
konsulenter. Vi har i den siste tid 
hatt noen problemer angående 
samarbeidet med NSF. Mye kan 
sies i den sammenheng, begge 
parter har muligens tatt seg noen 
friheter, men jeg har stor tro på at 
vi skal kunne finne gode løsninger 
for fremtiden. Det er en 
nødvendighet for alle parter, og 
da får vi bare legge historien bak 
oss. Noe annet alternativ vil ikke 
lede noensteds. 
 
I en tid hvor den generelle 
innsatsviljen og dugnadsånden 
svekkes for hvert år som går, ser 
vi fortsatt noen interesserte som 
vet at noe må gjøres. Et godt 
eksempel er utbedringen som ble 
gjort med S-hytta for en tid tilbake. 
Og jeg opplevde senest for noen 
dager siden at tiden med alle 
provisoriske løsninger rundt 
publikumsvisning i R-hytta nå 
endelig er over. Vår eminente 
kasserer Even Haugvik viste seg 
nevenyttig, og bevæpnet med 
drill, tang og hammer gikk han til 
angrep på problemet. Og vips, så 
var den saken løst.  
 

Ellers har jeg over flere år sett en 
stor fremgang for Skarpskytten. Vi 
har lenge vært et godt lag, men 
jeg vet at vi blir lagt merke til utad 
som gode ambassadører for 
skyttersporten. Fortsett med det! 
Jeg gleder meg til å drive 
Skarpskytten videre, og ser ikke 
bort fra at min nyervervede 
skytterdress får prøvd seg opptil 
flere ganger i år.  
 
Jeg ønsker dere en god 
banesesong og håper alle får en 
riktig fin sommer! 
 
Skytterhilsen fra 
Terje 
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Ungdomsutvalget  
 
I vinter har vi hatt jevnlig oppmøte 
av ivrige skyttere på 
Idrettshøyskolen, og delvis klart å 
gjennomføre skyteskole 
De ivrigste har møtt opp på 
tirsdager og skutt med 
seniorskytterne, og det har nok 
betalt seg med tanke på både 
bedre resultater og egen 
motivasjon. 
Vi har i relativt høy grad deltatt på 
de fleste stevnene innen moderat 
avstand, med litt ulike resultater, 
men med en gjeng som definitivt 
liker utfordringer og konkurranse. 
I april hadde vi treningsweekend 
på Oslo Østre, i regi av Oslo 
Skyttersamlag. Der var det totalt 
35 ungdommer og det var 5 stk 
fra Skarpskytten. Christian 
Aalerud Lie vant utskytings 
konkurransen i sin gruppe, og 
Julius-Alexander Vasholmen ble 
nummer 2 i Skogsløp med 
skyting. Gratulerer til dere 
begge!!! De som ønsket fikk 
mulighet til å prøve seg med både 
AG3 og luftgevær, og det ga nok 
inspirasjon til både mer trening og 
muligheten til å kunne prøve ut 
nye ting og muligheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 mai kl 12- 1600 skal vi holde 
Skytingens dag på Løvenskiold 
banen, og oppfordrer derfor alle 
til å møte opp, og gjerne 
invitere med seg noen som 
ønsker å finne ut hva som skjer 
på en skytebane. Det vil bli 
storslått servering med grillede 
hamburgere og pølser, kaker, 
vafler, brus, og alt annet som 
hører med en dag på 
Løvenskiold. Ungdommene her 
eget lotteri med masse flotte 
premier, og pengene går til 
ungdommene i Skarpskytten. 
 
Til slutt så vil vi ønske 
Robin Tømmeraas lykke til med 
det gode liv på Snåsa. Fra høsten 
vil han flytte nordover for å gå 
på Egge skole. Du vil bli savnet, 
Robin, men vi håper å se deg 
innimellom likevel. Og en super, 
duper tusen takk til Laila og alt 
du har stilt opp med og for 
ungdomsgruppen i Skarpskytten!!! 
Skulle du få fritidsproblemer uten 
Robin, er du hjertelig velkommen 
til å bli med foreldregruppen!! 
  
En Skarpskytterhilsen og en riktig 
god skyttersesong, så ønsker jeg 
alle full treff =)  
  
Hilsen Leder i Ungdomsutvalget 
Katrine Vasholmen



 5

Baneåpning. 
 
Baneåpning fant sted søndag 27. 
april på Løvenskioldbanen kl. 
10:00. Det var godt fremmøte og 
glimrende skyteresultater. 
Skarpskytten stilte med 16 
deltakere, og hele 7 av våre 
klasseførte skyttere hadde 240 
poeng eller mer. Dette lover bra 
for resten av sesongen og 
sommerens cup skytinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultater 
Jan Erik Karlsen (3) 233-324 
Jan Th. Gamnes (3) 228-313 
Sigurd Baldersheim (5) 233-329 
Kai Magne Mauseth (5) 239–338 
Roar Saksvik (5) 240-339 
Karl Johan Olsen (5) 241–341 
Geir Tønjum (5) 239–338 
Jostein Løne (1) 242–337 
Arvid Meek (V55) 246-341 
Terje Hansen (4) 240 
Even Haugvik (5) 240-338 
Lars Johan Hereid (5) 242 
Lars Johan S. Hereid (4) 240–335 
Per Kristian Nesset (2) 229 
Lars Indergård (V73) 249 
Bjarne Hestenes (V65) 244 
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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! 
 
 



 7

  
Skydeselskabet Skarpskytten. Generalforsamling 2007. 

10. november 2007 
 
Møtet satt kl 17.35 med 17 medlemmer til stede. 
 
1. Åpning ved formannen. 

Knut Olav Olsen ønsket velkommen til generalforsamling nr. 158. 
Dagsorden og innkalling gjennomgått.  
Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt. 

 
2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen. 

Dag Fossli og Kai Magne Mauseth enstemmig valgt. 
 
3. Årsberetning ved sekretæren. 

Årsberetningen gjennomgått av Sigurd Baldersheim, Katrine Vasholmen 
og Jostein Løne. 
Merknader: LS 2006 gikk i Målselv. 
Årsberetningen godkjent 

 
4. Regnskap ved kassereren. 

Regnskapet gjennomgått av Even Haugvik. 
Revisjonsberetningen opplest av Roar Saksvik. 
Regnskapet godkjent uten merknader. 

 
5. Innkomne forslag. 

Lovendringsforslag: 
 
§ 5 Ledelse og utvalg 
Skarpskytten ledes av en direksjon på syv medlemmer og har følgende 
tillitsvalgte: 
 
Direksjon: 
Leder  
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 
Våpenmester 
Leder jegergruppen 
Leder ungdomsutvalg 
2 vararepresentanter 
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Blant direksjonens medlemmer velger årsmøtet leder og kasserer med 
ett års funksjonstid. 

 
Ungdomsutvalg: 
Utvalget består av 3 medlemmer 
Blant utvalgets medlemmer velges leder for ett år, lederen inngår som 
fast medlem av direksjonen. 

 
Tillitsvalgte i direksjonen og ungdomsutvalget velges for to år. 

 
Øvrige tillitsvalgte: 
1 medlem til jegergruppen 
2 revisorer 
2 medlemmer i festkomiteen 
3 medlemmer i valgkomiteen 

 
Disse velges for ett år. 
 
Maksimum to av direksjonens medlemmer kan være under 18 år. Alle 
ovenstående velges på generalforsamlingen, med unntak av ett medlem 
i valgkomiteen som utpekes av den sittende direksjon. 

 
Den nye direksjonen oppnevner: 
- 2 medlemmer til huskomité. 
- 1 medlem og 1 varamedlem til Løvenskioldbanens riflekomité. 
Ut over dette kan direksjonen oppnevne tidsbegrensede utvalg etter 
behov. Direksjonen er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. 
Ved stemmelikhet i direksjonen har formannen dobbeltstemme. 
Direksjonen skal føre forhandlingsprotokoll. 

 
§ 6 Generalforsamling 
Første avsnitt endres til: 
-Innkalling skal skje med minst 3 ukers varsel. 
-Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være 
direksjonen i hende senest 2 uker før generalforsamlingen 
-Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en 
uke før generalforsamlingen. 

 
Ordlyden: ”samlagets ombudsmetter” rettes til ”samlagets ombudsmøte” 
Resten av § 6 står som tidligere. 
§ 13 Æresmedlemskap 
Ordlyden :”visevåpenmester og visesekretær” rettes til: ”2 
vararepresentanter” 
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§ 16 Endring av Skarpskyttens lover 
Endring av Skarpskyttens lover kan kun vedtas av ordinær 
generalforsamling etter skriftlig forslag som må være direksjonen i hende 
senest 2 uker før generalforsamlingen. For gyldig vedtak kreves 2/3 
flertall, og at minst 15 medlemmer er tilstede. 
 
Lovendringsforslagene enstemmig vedtatt. 

 
6. Årskontingent. 

Direksjonen foreslo å beholde kontingentsatsene uendret i 2008. 
Enstemmig vedtatt. 

 
7. Budsjettet gjennomgått av Even Haugvik. 

Budsjett godkjent. 
 

8. Valg.  
Valgkomiteens forslag fremlagt av Karl Johan Olsen. 

Verv Navn  Periode (år) 
Leder Terje Hansen ny 2 
Nestleder Per Thoresen ikke på valg  
Sekretær Sigurd Baldersheim gjenvalg 2 
Kasserer Even Haugvik gjenvalg 1 
Våpenmester Lars Johan S. Hereid ny 2 
Leder jegergruppen Jostein Løne ikke på valg  
Leder ungdomsutvalget Katrine Vasholmen gjenvalg 2 
Vararepresentanter Roar Saksvik ikke på valg  
 Jan Th Gamnes ikke på valg  
Medlemmer ungd. utv Laila Eidsvaag ny 2 
 Bernt Lie ny 2 
Medlem jegergruppen Arne Kobbeltvedt gjenvalg 1 
Revisorer Roar Saksvik gjenvalg 1 
 Anders R. Bjone ny 1 
Medlemmer festkomm Kåre Stavem gjenvalg 1 
 Lars Johan Hereid ny 1 
Medlemmer vagkomm Roald Bjone gjenvalg 1 
 Karl Johan Olsen gjenvalg 1 

 
Alle valg var enstemmige. 
 

9. Følgende personer har prokura og underskriftsrett (hver for seg):  
a. Leder 
b. Nestleder 
c. Kasserer 

Postadresse følger lederen, dvs. fortsatt adresse i Bærum. 
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Møtet hevet kl 1915.  
Referent: Jan Th Gamnes 
 

Løvenskioldbanen 10. november 2007. 
 
 

(sign)  (sign) 
Dag Fossli  Kai Magne Mauseth 
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Om forskjellige ting. 
 
Det som kjennetegner 
jegergruppens medlemmer, er at 
de fleste er godt preqivert med 
våpen og ammoer, og at de har 
orden på det samme. Nå er det 
slik at noen er mer preqivert enn 
andre – med våpen altså- og da 
må nok ærverdige medlem 
Jan R. Lycke nevnes. Hans siste 
anskaffelse er en en–skudds 
falling block cal. 6,5x57 fra Martini 
og Hagn. En drøm av et våpen. 
Som om det ikke er nok, så har 
han også en bestilling inne hos 
Johan Fanzoi, også en en-
skudds. Nevnte ærverdige 
medlem er ikke den som sløser 
bort ammo.  
 

# 
Når æresmedlemmer av 
Skydeselskabet fyller runde år, 
må det nevnes att æresmedlem 
Bjarne Hestenes fylte 70 år her 
forleden., men godeste Bjarne 
oppholdt seg i Østen for å få sydd 
flere jegerremmer, så overdreven 
feiring fra Skarpskytten ble han 
ikke til del. 
Æresmedlem Lars Johan Hereid, 
som også er formann i Oslo 
Skyttersamlag, fylte 60 for noen 
dager siden og ble behørig feiret i 
S-hytta. 

Noen av våre profilerte 
baneskyttere, Even Haugvik, 
Karl Johan Olsen og Geir Tønjum, 
har vært hos tannlegen og fått 
orden på tennene sine. De akter 
ikke å ligge på standplass med 
tannpine. De påstår at det går 
utover konsentrasjonen og 
påvirker siktebildet. Da så! 
 

# 
Nordstrand Skytterlag er p.t. uten 
skytebane. Da Prinsdalbanen er 
stengt etter bystyrevedtak. 
Dermed står et av Norges største 
skytterlag uten egne bane. Som 
nødløsning skyter de for tiden på 
banen til Oslo Østre og på 
Løvenskioldbanen. 
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Rapport fra Jegergruppen. 
 
Jegergruppen har så absolutt ikke 
vært preget av overaktivitet den 
siste tiden, men etter som våren 
drar på, våkner jegergruppen til liv 
igjen. 
 
Vi har så smatt begynt å holde 
100-M BANEN ÅPEN, og denne 
sesongen disponere vi banen 
på FREDAGER – i tillegg holder 
vi banen åpen LØRDAG 
FORMIDDAG.  
På fredager har vi banen åpen 
fra kl. 17.00, men for alle 
praktiske formål er banen åpen 
fra kl. 16.00 eller 15.30. 
På lørdager er banen åpen fra 
kl. 10.00- 14.00. 
 
For mange er dette kanskje ikke 
de mest gunstige tidspunkt til å 
besøke Løvenskioldbanen, men 
all den stund det er 5 skytterlag 
som deler på 100-mbanen, må vi 
ha et rotasjonsprinsipp, og i år har 
Skarpskytten fredag som sin dag. 
Som tidligere år fungerer 100-m 
banen til det perfekte, så det er 
bare å møte opp til trening og 

prøver med våpen av ymse slag 
og ymse cal. Om våpenet har 
vært stappet bort i et våpenskap 
siden siste jaktdag i høst, får det 
fram,– våpenet altså,– møt opp på 
skytebanen, få av gårde 
rustskotet, og så er dere i gang! 
I år-som alle tidligere år- vil jeg 
oppfordre våre ærverdige 
medlemmer til å få unna 
treningsskudd og storviltprøven 
før rushet begynner til høsten. 
 
 
 
Det er alltid behov for hjelp på 
standplass, og om det er noen av  
våre ærverdige medlemmer som 
kunne tenke seg å ta i et tak, er 
de alltid velkomne! 
 
Så altså: med rent løp og tørt 
krutt, er det bare å møte opp på 
Løvenskioldbanen for å få 
finjustert avtrekk og siktebilde. 
 
Jostein Løne 
Leder
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Terminlister 2008 
 

Dato: Dag: Kl.: Skyting: Avstand: Sted: 
2.mai  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
3.mai  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
5.mai  Mandag   Trening 200 Løvenskioldbanen 
5.mai  Mandag   Serieskyting I 100/200 Årvoll 
7.mai  Onsdag  17.30 Treningsstevne II 100/200 Løvenskioldbanen 
8.mai  Torsdag  18.00 Beste skytter I 200 Løvenskioldbanen 
9.mai  Fredag  17.00 Jaktpr / Instruksj./ vedl.hold 100 Løvenskioldbanen 
10.mai  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
14.mai  Onsdag  17.30 Treningsstevne III 100/200 Løvenskioldbanen 
15.mai  Torsdag   Trening 100/200 Løvenskioldbanen 
16.mai  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
18.mai  Søndag  12-16 Skytingens dag. 100 Løvenskioldbanen 
19.mai  Mandag   Trening Stang / felthurtig 200 Løvenskioldbanen 
21.mai  Onsdag   Samlagsstevnet stang/Stuper 200 Årvoll 
22.mai  Torsdag  17.30 Storsk. Vandrep./Dugleik 100/200 Løvenskioldbanen 
24.mai  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
26.mai  Mandag   Serieskyting II / Uttak Viken II 100/200 Løvenskioldbanen 
29.mai  Torsdag   Trening 100/200 Løvenskioldbanen 
30.mai  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
31.mai  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
2.jun  Mandag   Uttak Viken II/LS 100/200 Løvenskioldbanen 
4.jun  Onsdag   Skogsløp med skyting. 100/200 Løvenskioldbanen 
5.jun  Torsdag   Trening 100 Løvenskioldbanen 
6.jun  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
6.jun - 8.jun  Fre - Søn   Viken II 100/200 Nittedal 
7.jun  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
9.jun  Mandag  17.30 Lagsm. / Vet.pokal 200 Løvenskioldbanen 
11.jun  Onsdag  17.30 Organisasjonsmedaljen/Nationen200 Årvoll 
12.jun  Torsdag  17.30 Beste skytter II 200 Løvenskioldbanen 
12.jun  Torsdag   Trening 100 Løvenskioldbanen 
13.jun  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
14.jun  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
16.jun  Mandag   Serieskyting III 100/200 Løvenskioldbanen 
19.jun - 21.jun  Tor - Lør   Åpent stevne 100/200 Årvoll 
19.jun - 21.jun  Tor - Lør   Løvenskioldbanestevnet 100/200 Løvenskioldbanen 
20.jun  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
23.jun  Mandag   Trening Stang / felthurtig 200 Løvenskioldbanen 
27.jun  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
28.jun  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
1.jul - 31.jul  Tir - Tor   Sommerferie 100/200 Løvenskioldbanen 
4.jul  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
5.jul  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
11.jul  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
12.jul  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
18.jul  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
19.jul  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
25.jul  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
26.jul  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 

http://skarpskytten.no/terminliste/statutter.asp?id=5
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26.jul - 2.aug  Lør - Lør   Landsskytterstevnet 100/200 Førde 
1.aug  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
2.aug  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
4.aug  Mandag   Trening 200 Løvenskioldbanen 
7.aug  Torsdag   Trening 200 Løvenskioldbanen 
7.aug  Torsdag   Trening 100 Løvenskioldbanen 
8.aug  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
9.aug  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
11.aug  Mandag   Samlagets prem./ Int. cup 200 Løvenskioldbanen 
13.aug  Onsdag   Hovedstadspokal 200 Løvenskioldbanen 
14.aug  Torsdag   Trening 100 Løvenskioldbanen 
14.aug  Torsdag  17.30 Beste skytter III 200 Løvenskioldbanen 
15.aug  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
16.aug  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
17.aug  Søndag   Samlagstevne 100/200 Løvenskioldbanen 
21.aug  Torsdag   Trening 100 Løvenskioldbanen 
22.aug  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
23.aug  Lørdag  10.00 Kongeskyting Hele banen Løvenskioldbanen 
25.aug  Mandag  17.30 To-Ti V / Chr. Seeberg 200 Løvenskioldbanen 
28.aug  Torsdag   Prinseskyting 100 Løvenskioldbanen 
28.aug  Torsdag  17.30 Beste skytter IV 200 Løvenskioldbanen 
29.aug  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
30.aug  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
5.sep  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
6.sep  Lørdag   Damenes pokal 200 Løvenskioldbanen 
6.sep  Lørdag   Grumpelskyting 200 Løvenskioldbanen 
6.sep  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
6.sep  Lørdag  13.00 Løvenskioldbanepokalen 200 Løvenskioldbanen 
11.sep  Torsdag   Dugleiksmerket 100 Løvenskioldbanen 
12.sep  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
13.sep  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
18.sep  Torsdag   Trening 100 Løvenskioldbanen 
19.sep  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
20.sep  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
25.sep  Torsdag   Rekr. / Jun.pokalene 100 Løvenskioldbanen 
26.sep  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
27.sep  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
3.okt  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
4.okt  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
10.okt  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
11.okt  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
17.okt  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
18.okt  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
24.okt  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
25.okt  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
31.okt  Fredag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
1.nov  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
2.nov  Søndag  10.00 Jaktfelt II 100 Løvenskioldbanen 
2.nov  Søndag  10.00 Harald Uggen 100 Hjortebanen 
2.nov  Søndag  10.00 Jegergruppas premie 100 Løvenskioldbanen 
8.nov  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 

http://skarpskytten.no/terminliste/statutter.asp?id=11;13
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8.nov  Lørdag   Generalforsamling  Løvenskioldbanen 
12.nov - 16.nov  Ons - Søn   Viken II miniatyr. 15  
15.nov  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
18.nov  Tirsdag   Ombudsmøte  Årvoll 
22.nov  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
29.nov  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
5.des - 7.des  Fre - Søn   Åpent stevne 15 Årvoll 
5.des - 7.des  Fre - Søn   Oslo Open 15 Ekeberghallen 
6.des  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
10.des  Onsdag   Samlagstevne 15 Årvoll 
13.des  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
20.des  Lørdag  10.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 

 
 
 
 
 

Vi støtter skyttersaken i alminnelighet og 
SKARPSKYTTEN i særdeleshet! 

 
 

 
 

Møt opp på skytebanen og TREFF venner og bekjente! 
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Litt Historikk. Skarpskytten 75 år.  
 
På generalforsamlingen den 
20. februar 1924 ble det besluttet 
å innstifte en fortjenestemedalje, 
hvor man skulle benytte 
Skarpskyttens medlemsmerke 
påsatt en medalje, forsynt med 
inskripsjon. Medaljen kunne 
utdeles til medlemmer som i høy 
grad hadde vist selskapet sin 
interesse ved å ha arbeidet i 
styret eller på annen måte 
arbeidet i selskabets interesse, 
dessuten kunne medaljen utdeles 
til medlemmer, som ved sin 
skytning hadde kastet glans over 
selskabet utad. Med medaljen 
fulgte diplom. Direksjon og repre-
sentantskap ble gitt fullmakt til å 
utdele medaljen til verdige 
medlemmer.  
 

 
 
Skarpskyttens 75de stiftelsesdag 
ble feiret 20. juli 1924 med 
Kongeskytning.  
Foruten 48 medlemmer og 
æresmedlemmet oberstløytnant 

F. G. Seeberg, deltok en del 
innbudte gjester, blant annet den 
svenske fabrikkeier Drewes, som 
hadde satt opp en praktfull 
sølvbolle som vandrepremie. 
Denne skulle det kjempes om på 
stiftelsesdagen og den første 
aksje fikk Chr. Seeberg med 73 
poeng: 41 poeng på 400 meter og 
32 på Kongeskiven. Drewes satte 
også opp en svensk tikrone i gull i 
likhet med hva han hadde gjort 
året før. Den skulle vinnes av 
bestemann i den ekstraordinære 
skytning på 400 meter. Chr. 
Seeberg vant også denne premie. 
Olaf Sæter ble jubileumsårets 
Konge med 35 poeng.  
Ettermiddagssolen var til stor 
gene for skytningen, så resultatet 
ble under middels. 
Kongeskytningen begynte ikke før 
de innbudte gjester var kommet 
klokken 12.30.  
De ekstraordinære skytninger 
hadde man tatt først. På grunn av 
det store fremmøte var man ikke 
ferdig med premieutdelingen før 
klokken 17.30. Deretter gikk man 
til festmiddagen, hvor stemningen 
selvsagt var den aller beste. Det 
kom inn en rekke  
telegrammer, bl.a. fra 
Kong Haakon, som også hadde 
skjenket en stor sølvpokal som 
tilfalt Skytterkongen. Foruten 
Kongens pokal var det premier gitt 
av Aftenposten, Hagen & 
Korneman, Larsens 
Våbenforretning og frøken Ester 
Singer.  
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Ved middagen ble den 
nyinnstiftede fortjenestemedaljen 
tildelt den høyt skattede 
våpenmester Arnt Christiansen for 
fortjenstfull virksomhet, blant 
annet ved å ha fungert som 
våpenmester i hele 11 år.  
Skytterpaviljongen var festlig 
smykket med flagg samt kranser 
av friskt ekeløv og skytterhuset 
var oppmalt utvendig. Materialene 
var skjenket av medlemmene 
Narve og Hans Ellingsen. 
Været var vakkert og festkomiteen 
hadde vært flinke, så 
jubileumsdagen ble meget 
vellykket. 
 
Selskapet fikk en rekke gaver 
dette år.  
Om våren hadde dr. Arne 
Fryjordet gitt 200 kroner som en 
begynnelse til anskaffelse av en 
selvanvisende skive. Frivillige 
bidrag ble tegnet og skiven 
anskaffet. Den ble montert ca. 30 
meter bakenfor 200 meters 
holdet, da man her kunne få 
anbrakt den på fjellgrunn. Dr. 
Fryjordet ga også 200 kroner som 
skulle anvendes fortrinnsvis til en 
pokal for konkurranse på den 
selvanvisende skiven. Joh. 
Kristiansen ga 50 kroner til 
premier ved den ekstraordinære 
skytning på 400 meter under 
Grumpelskytningen og Chr. 
Seeberg stilte opp en pokal til en 
verdi av 100 kroner som det skulle 
kjempes om under 
salongskytningen om vinteren. 
 
 
 

En anonym giver ga en sølvskje 
som ble utdelt som 3dje premie i 
den ekstraordinære skytning ved 
Grumpelskytningen og J. Øynæs 
satte opp en pokal for flest antall 
poeng i 1 minutt på 200 meter 
selvanvisende skive.  
Fra Alf og Thorleif Tjersland 
mottok Skarpskytten en praktfull 
vandrepokal ledsaget av en 
miniatyrpokal til minne om deres 
far, fabrikkeier Abraham 
Tjersland. Av brevet som fulgte 
pokalen, siteres: «Det er oss en 
stor glede å kunne hedre vår 
kjære fars minne på denne måte 
og kunne yde litt gjengjeld for all 
den hygge han i sin tid hadde på 
Lindøen.»  
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Ja, da er loddsalget i gang for Landslotteriet i DFS i 2008. I skrivende 
stund er det på vei ut konvolutter med lodder til de aktive innen 
baneskytingen, i de mengder som det ble orientert om på 
generalforsamlingen. Det er skrapelodd til 25 kr pr lodd, med mulighet til 
å vinne alt fra musematter til en Saab 9-3. 
 
Som kanskje noen av de observante har lest i Norsk Skyttertidende, så har 
Skarpskytten bestilt 4000 lodd. Dette gir en Sauer 200 STR som 
motivasjonspremie til skytterlaget.  
Statusen pr dags dato er at ca 2300 lodd er fordelt til medlemmer og 
jegergruppen. Det er også bedrifter som støtter vårt eminente Skydeselskab, 
og har kjøpt lodd og annonse her i medlemsbladet vårt.  
 
Det betyr at summen av verdien på Saueren pluss lagets inntekt på loddsalg 
(48.000 kr) allerede er større enn utgiftene på 4000 lodd (41.000 kr), slik 
at vi allerede er i pluss vedrørende loddsalget i 2008! Totalt så er det en 
potensiell inntekt på 4000 lodd på 59.000 kroner pluss Sauer, altså ca 
75.000 kroner, så det er fra nå og utover at vi får de store inntektene på 
de resterende 1700 loddene. 
 
Som ansvarlig for lotterisalget i 2008 vil jeg henstille alle medlemmer som 
ikke har fått lodd, men som har mulighet til å støtte Skarpskytten ved kjøp 
av annonse og lodd, om å ta kontakt med meg. Har du en bedrift selv eller 
har mulighet til å påvirke ved kjøp av annonse etc, så sett dem i kontakt 
med undertegnede! Jeg har mer informasjon å sende til de som har mulighet 
til å støtte oss på denne måten! 
 
Lykke til med loddsalget, og spør gjerne om mere lodd når du har solgt ut 
dine! 
 
Skytterhilsen, 
 
Kai Magne Mauseth 
kaimagne@bluezone.no 
Mob nr 99093662 
 



 
Rifleposten nr. 1 – 2008 
 
Er det noen som har bilder, historier, annonser eller annet som dere ønsker 
satt inn i Rifleposten kan dette sendes til skarpskytten@skytterlag.no eller til 
Jostein Løne. 
 
 
Utgiver:  Skydeselskapet Skarpskytten 
Redaksjon:  Jostein Løne og Even Haugvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur: 
Jostein Løne 

Gråbredrev. 4D 
0379 Oslo 

 
 
 
 
 

mailto:skarpskytten@skytterlag.no

