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To merkesmenn 
 
Rifleposten redaktør har bedt meg om noen skriftlige ord om to sterkt 
markerte menn inne Skarpskytten. De kan begge se tilbake på en lang og 
verdifull innsats i driften av Skytterlaget og for skyttersaken. 
For ikke lenge siden passerte de begge aldersmessig runde år. 
Bjarne Hestenes 70 og Lars Johan Hereid 60 år. 
De er begge æresmedlemmer i Skarpskytten. 
 
For å ta den eldste først. 
 
Bjarne Hestenes 
 
Bjarne så dagens lys i Nordfjord et par år før 
andre verdenskrig. Han er av god gammel 
skytterslekt. Faren var en kjent skytter og 
skyttersaksmann. Gamleonkelen på 
morssiden var både skytter og en dyktig 
jeger. 
Bjarne har gått gradene. I 12-13 års alderen 
(1945), begynte han som anviser på 
skytebanen i heimbygda. 
Han fikk etter hvert også prøve seg som 
skytter – med noen "gratisskot" som ”bonus” 
fra skytterne. Dermed var skytterinteressen 
på plass, men på grunn av militærtjeneste og 
skolegang- og begrenset påfyll i pengeboka,- 
ble det stopp i skytingen noen år. 
Etter noen år med skyting i Nordfjord, havnet 
han – som så mange andre- i Oslo. 
Det var i 1966, med jobb i Statens 
kornforretning. Skytingen fulgte med på lasset, først som deltaker i 
Skytterlaget Rifleringens By-og Bygdelagsskytinger. Straks ette ble han 
medlem av laget og markerte seg etter hvert som en god skytter og 
skyttersaksmann. 
 
Rifleringen var et svært aktivt skytterlag, startet i 1954 ved sammenslutning 
av Skytterlaget BUL og Skytterlaget By – og Bygd. 
I åra rundt 1980 var imidlertid laget inne i en tillitsmannskrise. I 1983 lyktes 
det å få Bjarne til å ta formannsvervet. Det ble noen gode år igjen. Bjarne la 
vekt på selve skyttermiljøet. Kaffe og vafler ble igjen et fast innslag i 
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skytterhuset. Skyteaktiviteten kom tilbake i sine tidligere spor – både internt 
og i arrangement av stevner. 
Rifleringen stilte i noen år med to lag i Østlandscupen, for å nevne et 
eksempel, og var to ganger i B-finalen. Dette aktiviserte skytterne, og var 
samtidig en drivkraft og et sosialt innslag i lagsdriften. 
 
På Løvenskioldbanen var det mange og dels små DFS-skytterlag. 
Dette pulveriserte aktiviteten og ga totalt sett verken utnyttelse av 
ressursene eller lagsstyrke. 
Spørsmål om sammenslutning ble nevnt ble flere anledninger, i slutten av 
1980 –årene ble saken mer aktualisert. 
Leiv Olav Oppdal og deretter Tore Karijord hadde da tatt over 
formannsvervet etter Bjarne. 
På en felles fest for alle DFS-lagene på Løvenskioldbanen, som Karijord fikk 
i stand, ble den berømte ”sangen til Tore” – der alle lagene hadde fått ett 
eller flere innslag (vers), det egentlige startskot til mer reelle tanker om 
sammenslutning mellom to eller flere lag. 
Med virkning fra 1.januar 1991 var sammenslutning mellom tre lag- 
Rifleringen, Oslo Nordre og Skarpskytten en realitet. 
En vellykket sak for alle parter. 
Bjarne fulgte selvsagt med i det nye laget og ble etter hvert en sentral 
lagperson. 
Både skytemessig og organisasjonsmessig har han gjennom årene 
tilbakelagt en opplevelsesrik og verdifull skytterhistorie, 
Resultatmessig må vi nøye oss med bare det viktigste: 

 Tre ganger har han vunnet Norgesmesterskapet i klasse V55 i 
skogsløp med skyting, av dette to ganger på normalprogrammet og 
en gang i sprint. 

 To ganger vinner av Skarpskyttens Kongeskyting 
 Viken II-vinner i bane klasse V 55. 
 Lagsmester i Rifleringen 
 Med på vinnerlag i cupskytinger i V 55 og i Veterancupen 

Hertil Skarpskyttens Bragdmerke og mange andre plasseringer både på 
bane og i felt 
 
På Løvenskioldbanen har han som sagt, i mange år vært en sentral person. I 
en del år bodde han i Nordre-huset. Han har holdt orden på så mye, både 
innendørs og utendørs. Det lar seg ikke gjøre å nevne alt. 
I jaktprøver for storviltjakt har han også blitt en kjent person blant så mange. 
Alltid klar med en hjelpende hånd når det er behov. 
Med andre ord; et midtpunkt også her. 
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Bjarne er tildelt Løvenskioldbanemedaljen og Skarpskyttens 
fortjenestemedalje.  
Nå har han dessverre flyttet til leiligheten sin på Etterstad. Men fortsatt aktiv 
på Løvenskioldbanen, på stevner og i veterancupen. 
 
Men han klager over at det ikke blir gode resultater lenger, og spør seg selv 
hva som er galt. Som en del av oppladningen er tømmerhogst på 
”hjemgården” i Nordfjord høst og vår, toppen på kransekaka synes å være 2-
3 måneder i Østen midtvinters. Og selvsagt må heller ikke hjortejakta 
glemmes. 
 
Men skyteresultatene: Den daglige vandring på skytebanen, kaffekos med 
skyttervenner – så å si daglig- i Skytterhuset, skuddsmellen og kruttrøyken, 
og dagspraten med skyttere og jegere: kanskje dette er noe av miljøet som 
har medvirket til at det blir en ti-er eller to for lite noen ganger. For avtrekket 
var jo godt. 
Hva mener du om dette, Bjarne?? 
Det skyteresultatet Bjarne minnes med størst glede, er 349 i V55. Han hadde 
da 250 etter klasse og grunnlag. >objektivt sett er dette et framifrå resultat. 
G.L. 
 
 
Lars Johan Hereid 
 
Også Lars Johan Hereid er blitt en godt 
voksen skytter og en person det legges merke 
til både som skytter og organisasjonsmann. 
Lars Johan er fra Eidfjord i Hardanger, gift 
med Bjørg fra Haugesund.  
Han begynte med skyting i 14-15-års alderen i 
Eidfjord skytterlag. Skolegang gjorde imidlertid 
at skytingen ble ”lagt på hylla” i en 10 års tid. 
Første halvår av 1970 –åra flyttet han til Oslo. 
Ble medlem av Oslo Nordre Skytterlag – som 
da var flyttet til Løvenskioldbanen. 
I 1976 ble han valgt til lagets formann, ett verv 
han hadde (-2år) til sammenslutningen i 1991 
med Skytterlagene Rifleringen, og 
Skarpskytten. 
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Lars Johan ble valgt til første formann i det nye skytterlaget, etter først å ha 
vært en sentral person i sammenslutningsprosessen. 
 
Det ble en del ”harde tak” både da og etterpå - forteller han. Men tross 
forskjellige motsetninger og interessekonflikter, gikk det hele seg til etter 
hvert. Skarpskytten fremstår i dag som det førende DFS –laget på 
Løvenskioldbanen, og har en sterk posisjon også innen Skyttersamlaget.  
 
Som skytter var Lars Johan i en periode blant toppskytterne, både lokalt og 
på landsbasis. Nevnes kan at han har en nr 2 – plass i Norgescupen, ved 
siden av flere andre NC-topplasseringer. 
Han har medalje og 3 stjerner fra Landsskytterstevnet, mesterskapsmedaljer 
både på bane og i felt i Landsdel Viken II, mange 10-talls topplasseringer 
både i åpne stevner og innen Oslo Skyttersamlag – og selvsagt i tidligere 
Oslo Nordre og i Skarpskytten. To ganger – i 1991 og 1992 -, har han seiret i 
Skarpskyttens Kongeskyting. 
 
Lars Johan har også en betydelig organisasjonsmessig innsats innen DFS å 
se tilbake på. 
Han ble valgt inn i Oslo Skyttersamlags styre i 1986. Da 
”Gammelformannen” – han Gunnar fra 1990 sluttet som samlagsformann 
etter 19 år – og før det 5 år i samlagsstyret, mente han at Lars Johan var 
den rette til å overta. Men det gikk 8 år før ombudsmøtet stemte for ham som 
den rette i formannsvervet. Nå har han passert over 20 år i Skyttersamlagets 
ledelse. 
 
Underveis har han sentralt vært Østlandets representant i DFSU i 5 år. 

 Formann i styret for landsdel Viken II 
 Medlem i hovedkomiteen for Landsskytterstevnet i Oslo i 1980 
 Leder for de Nordiske Hovedsteders skytterorganisasjoners stevne i 

Oslo 2006. 
 Fra 2008 nestformann i valgkomiteen i NSF. 
 Samt også andre tillitsverv og representasjonsoppgaver. 

 
For sin organisasjonsmessige innsats i DFS, er Lars Johan tildelt 
DFS`hederstegn, Oslo Skyttersamlags fortjenestemedalje, tidligere Oslo 
Nordres fortjenestemedalje, hedersmedalje fra De Nordiske hovedsteders 
skytterorganisasjoner, og han er æresmedlem i Skarpskytten. 
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Dagen situasjon:  
Etter det som er skjedd med oppdateringen på Løvenskioldbanen i de siste 
årene, er vi nå faktisk inne i en ny tidsepoke, sier Lars Johan. 

 Det aller viktigste er den nye 100-meter banen. Den var blitt i en 
svært dårlig forfatning. Ny standplass var nødvendig for fortsatt bruk. 

 Samtidig er elektronikken tatt i bruk. Kort sagt er 100.meteren blitt 
både en bruksmessig, økonomisk og støymessig en suksess. 

 
Men det var mange ”skjær i sjøen” før vi kom til veis ende, kan Lars Johan 
fortelle. 

 Tanken er nå en liknende ombygging av 200-meteren, selv om 
det også er gjort mye der. 

 Ytterligere støydemping er blant annet målsettingen. 
 
Det er et samarbeid mellom Oslo Jeger og Fisk, v/ Ivar Måge og 
Skarpskyttens Lars Johan Hereid som har vært drivkraften for 
gjennomføringen av dette arbeidet. 
Vi begynte med støyproblematikken, sier Lars Johan. 
Neste punkt ble spørsmålet om spillemidler og kommunal støtte. Vi brukte ett 
år for å få i stand en avtale med NSF. 
Den har 60 års varighet og er uangripelig. 
Samtidig med alt dette var også samarbeidet med Bærum idrettsråd og 
Natur – og idrettsforvaltningen i kommunen det aller beste, og av uvurderlig 
betydning. 
 
Ny og moderne 100-meter og andre opprustninger foretatt av DFS-
skytterlagene og Oslo Jeger- og Fisk, kan vel sies å ha vært en redning for 
Løvenskioldbanen. 
Det var dine ord! – Men vi kan vel fastslå at uten det store løftet med 
100meteren og suksessen dette ble -, hadde Løvenskioldbanen etter all 
sannsynlighet sette annerledes ut i dag. 
Men vi skal lenger, sier Lars Johan. 
 – Nå e det nytt skytterhus og innendørsbane som er det store målet. Vi har 
vært gjennom en turbulent periode, men nå er det ”lys i tunnelen”. Når vi er i 
gang med dett prosjektet, mener jeg å ha gjort mitt. Jeg avslutter da mitt verv 
som Samlagsformann, inntar en ”på stedet hvil” i skytterorganisasjonen, og 
ser fram til et roligere liv, tilføyer den nybakte 60-åring Lars Johan Hereid. 
 
G.L. 
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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 i Førde 
 
Årets landsskytterstevne ble arrangert i Førde fra 26. juli til 2. august. 
Skarpskytten hadde 25 påmeldte med deltakere i alle klasser unntatt junior. 
 
Sjelden har vel noen opplevd et så flott vær under et Landsskytterstevne. 
Med skyfri himmel og temperaturer over 30°C var spesielt feltløypa en 
utfordring. 
 
Best av våre var atter en gang Lars Indergård som hadde 250 poeng på sin 
innledende baneskyting og lå dermed på skive 2 i kl. V73. Lars skjøt 98 i 
finalen og endte til slutt på 12. plass. Andre finalister i baneskytingen var 
Bjarne Hestenes i kl. V65 med 248 poeng, Even Haugvik med 240 poeng og 
Lars Johan Hereid med 241 poeng i kl. 5. 
 
De beste resultatene i feltskytingen stod Roar Saksvik og Hanne Mauseth 
for. Begge hadde 29 treff på sin innledende skyting og begge skjøt 11 treff i 
finalen. Dette holdt til stjerne for Hanne og Roar. 
 
De fleste av våre medlemmer har trent for Landsskytterstevnet i lang tid, 
med noen unntak. Våre nyervervede medlemmer Kristin Kopland og Øyvind 
Clausen hadde meldt seg på i klasse 1. Kristin hadde gått til innkjøp av nye 
skytterklær og hadde fått skutt noen treningsskudd. Øyvind hadde aldri tatt i 
en Sauer før og dagen før han skulle skyte holdt vår nestformann 
Per Thoresen et lynkurs i feltskyting. Det 
endte med totalt 6 treff for Øyvind, men 
han var mest fornøyd med 
felthurtigskytingen da han slo sin 
læremester. 

 

Innføring i feltskyting. 

Litt skeptisk til LS deltakelsen, 
men det endte bra 
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Baneresultater Landskytterstevnet 2008 for Skarpskytten sine deltakere. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navn    Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bjarne Hestenes (V65)  50   50   49  149     99  248 
Lars Indergård (V73)  50   50   50  150    100  250 
Ole-Kristian Bjone (R)  41   46   47  134     90  224 
Thorstein Sjursen (ER)  50   48   47  145     92  237 
Frank Vasholmen (V55)  48   47   50  145     96  241 
Kristin Kopland (1)  40   41   46  127     80  207 
Jostein Løne (1)  48   47   49  144     95  239 
Olin Almenning Ravnestad (2) 46   40   42  128     93  221 
Per Kristian Nesse (2)  49   46   49  144     95  239 
Per Thoresen (3)  49   44   48  141     94  235 
Jan Th Gamnes (3)  48   39   45  132     92  224 
Anders Roald Bjone (3)  48   33   44  125     90  215 
Roald Bjone (3)   47   41   47  135     97  232 
Terje Hansen (4)  50   43   49  142     92  234 
Lars Johan S. Hereid (4) 46   40   46  132     95  227 
Karl-Henrik Brinch (4)  50   44   47  141     92  233 
Kai Magne Mauseth (5)  48   46   49  143     94  237 
Geir Tønjum (5)   50   47   48  145     91  236 
Even Haugvik (5)  50   46   47  143     97  240 
Hanne Mauseth  (5)  50   45   49  144     95  239 
Knut Olav Olsen (5)  49   44   48  141     94  235 
Roar Saksvik (5)  50   47   48  145     93  238 
Lars Johan Hereid (5)  50   46   48  144     97  241 
Karl Johan Olsen (5)  50   45   49  144     95  239 
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Feltresultater Landskytterstevnet 2008 for Skarpskytten sine deltakere. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Felt- 
Navn         Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum Stang hurtig 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bjarne Hestenes 40 6/3 5/0 1/1 0/0 0/0 12/ 4            
Lars Indergård  57 6/5 6/5 5/1 6/5 6/0 29/16            
Ole-Kristian Bjone 44 1/0 4/0 1/0 4/2 2/0 12/ 2            
Frank Vasholmen 55 5/1 6/2 6/3 5/2 0/0 22/ 8 10 25.20 
Jostein Løne  53 2/1 4/2 3/1 6/4 4/0 19/ 8 10 26.26 
Øyvind Clausen  45 2/1 1/0 0/0 3/1 0/0 6/ 2   7 31.57 
Per Kristian Nesse 42 1/0 0/0 5/3 1/0 3/1 10/ 4   9 11.48 
Per Thoresen  49 4/1 6/3 5/0 6/3 3/1 24/ 8 15 ***** 
Jan Th Gamnes 40 4/1 4/2 3/1 1/0 3/1 15/ 5 10 26.68 
Anders Roald Bjone 49 3/0 4/1 4/2 4/2 2/0 17/ 5 12 ***** 
Roald Bjone  53 4/1 6/5 5/0 5/2 5/2 25/10 10 11.36 
Terje Hansen  58 3/1 5/5 5/2 6/0 4/0 23/ 8 16 ***** 
Lars Johan S. Hereid 54 2/0 4/0 5/3 4/1 4/1 19/ 5 10 ***** 
Karl-Henrik Brinch 51 4/1 6/2 5/3 4/0 3/1 22/ 7   7 10.23 
Kai Magne Mauseth 49 4/0 6/3 5/4 6/4 6/3 27/14 13 14.75 
Even Haugvik  54 5/2 6/3 6/2 6/0 3/0 26/ 7 16 25.46 
Hanne Mauseth  54 6/1 6/1 6/3 5/3 6/1 29/ 9 17 16.06 
Knut Olav Olsen 53 5/4 6/4 5/1 4/2 2/0 22/11 20 11.49 
Roar Saksvik  55 6/2 6/3 6/3 6/2 5/3 29/13   0        
Lars Johan Hereid 55 5/3 5/2 6/4 6/0 3/0 25/ 9 14 19.08 
Karl Johan Olsen 54 3/1 4/3 6/1 5/3 1/1 19/ 9   0
 
 
Mer om landsskytterstevnet og alle resultater finnes på DFS sine 
landsskytterstevne sider 
http://www.dfs.no/Landsskytterstevner/Landsskytterstevnet/



 11

Det er ikke bare skyting på et Landsskytterstevne. De fleste skytterne har 
med familien og tar det som en ferietur. Da blir det bading, soling, sykling og 
andre vanlige ferieaktiviteter.

Kai Magne og Even prøver seg som sykkelreperatører. 
Reodor Felgen hadde neppe blitt imponert over resultatet… 

Lille Magnus bruker tiden til 
å telle tomhylser. 

Bading i Jølstervannet.
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NVS AS støtter skyttersaken i alminnelighet 
og Skarpskytten i særdeleshet. 
 
Nordiske Varme Sanitær AS 
Teglverksveien 1 
3400 Lier 
Tlf: 32 27 60 60 Fax: 32 27 60 61 
www.nvs.no / post@nvs.no
 

http://www.nvs.no/
mailto:post@nvs.no
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RAPPORT JEGERGRUPPEN 
 
På denne tiden av året pusler Jegergruppen med sine faste gjøremål- som 
de alltid gjør. I hovedsak består dette i å bemanne 100-meter banen slik at 
våre ærverdige medlemmer av vårt ærverdige skytterlag – og andre- får 
nødvendig trening slik at de får avlagt Storviltprøven. Som nevnt i siste nr. av 
Rifleposten, har vi i år fredag som vår faste dag på 100meter banen. 
Og i den forbindelse disponerer vi også banen på lørdag formiddag. 
 
Trening og Storviltprøven.  
Åpningstider: 
På fredag har vi banen åpen fra kl. 17.00, men for alle praktiske formål er 
banen åpen fra kl. 16.00, og ofte før det.  
På lørdag er banen åpen fra kl 10.00 
SÅ altså: resten av dette året – så lenge det er skytelys, holder 
Jegergruppen 100 meter banen åpen fredag ettermiddag og lørdag 
formiddag. 
 
Som tidligere er det alltid hyggelig om noen tilbyr seg å hjelpe til på 
standplass. Ja, vi er avhengig av gode hjelpere for å holde banen åpen.  
Fredag ettermiddag og lørdag formiddag er dager da våre ærverdige 
medlemmer ofte har andre gjøremål som får større prioritet enn å vanke på 
skytebanen. Men likevel…. 
Hadde det ikke vært for d`herrer Ørnhøi, Hestenes, Indergård og Pedersen, 
hadde situasjonen vært omtrent helsvart. 
Som formann i Jegergruppen er jeg overnevnte medlemmer tungt 
takknemlig. 
Jeg har også merket meg at jegere som har vært på skytebanen tidt og ofte, 
i år glimrer med sitt fravær. 
Jeg får inderlig håpe at dette er et ukedagssymptom, og at vi neste år er 
tilbake på godt gammeldags spor. 
Når alt dette er sagt, må jeg likevel på fremheve at 100m banen fungerer 
perfekt, skytebanetjenesten likeså.. Vi får skryt for banen og vår 
hjelpsomhet, og vi får stadig nye medlemmer til vårt ærverdige skytterlag.  
 
Før høstsesongen skyter egne medlemmer for sterkt redusert pris. 
Fr nå av betaler alle vanlig pris): kr.100,- for trening og kr. 200,- for 
oppskyting. 
Medlemmer av Skarpskytten kan kjøpe Smartkort til 200,-kr for 500 skudd og 
kan på den bakgrunn skyte uten videre betaling når banen er åpen. Dette 
gjelder ukedager. 
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KONGESKYTING 
Om det er noen av våre medlemmer i Jegergruppen som har andre 
skyteinteresser enn trening og Storviltprøven, samt jakt, kan jeg, på de 
varmeste, anbefale KONGESKYTING som i år arrangeres  

lørdag 23.august fra kl 10.00. 
Dette er et skytearrangement som flere burde få med seg. Det er like 
tradisjonsrikt som Skarpskytten for øvrig – fra 1849. 
Les mer om dette annet sted i dette nr av Rifleposten. 
Jeg vil også minne på at  

Jaktfelt II arrangeres 3.november.  
Det er lenge til, men kryss gjerne av denne dato om du har lyst til å prøve 
deg på jaktfelt. 
 
Hilsen leder av Jegergruppen: Jostein Løne, tlf 47857689 / 32836163 
(dagtid) / 22509748.  
 
Avslutningsvis:  
Den nye våpenloven som nå er vedtatt, påbyr oppbevaring av våpen i 
våpenskap. 
Dette gjelder allerede første våpen. 
 
Den samme våpenloven fastslår også begrepet våpengarderobe. Dette 
angår det antall våpen en jeger gis tillatelse til å ha. 
Dette antallet er nå fastslått til 6. Om da jegeren har 3 hagler og 3 rifler, 2 
rifler eller 4 hagler eller 1 hagle og 5 rifler, så går dette ut på det samme. 
Utover dette skal jegeren ha svært gode argumenter for å skaffe seg flere 
våpen. 
Det skal bli interessant å se hvordan dette praktiseres. 

* 

Hva er det som gjør at skyttere som presterer helt på topp, 347-349, i de 
fleste stevner om våren og sommeren, faller helt igjennom på 
Landsskytterstevnet? 

Forklaringen kan vel være at det å treffe blinken sitter vel så mye mellom 
ørene som i avtrekkerfingeren. 
 

 
Velkommen på banen! 

 
 



 15

Vi har gleden av å innby til vår tradisjonsrike 

Kongeskyting 
lørdag 23. august 2008 på Løvenskioldbanen. 

Program for dagen er: 
Fremmøte kl. 10.00 presis ved Skarpskyttens portal, hvor Skarpskyttens 
konge mottas og ledsages til skytterhuset under salutt. 

Deretter: 
Trekning av skyterekkefølgen. 
2 prøveskudd 
Frokost 
3. og siste prøveskudd 
De 5 tellende nedganger (etter 3. og 4. nedgang bekjentgjøres stillingen) 
Den nye kongen kåres foran (S-huset) til salutt. 
Festmiddag og taler. 
Kaffe og premieutdeling. 

Det skytes med kal. 6,5 med redusert ladning. Ammunisjonen deles ut etter 
hvert som den enkelte skal skyte. Det er ikke tillatt å bruke hanske, rem og 
kikkert ved de tellende skuddene. Skytetid på de tellende skuddene er ett 
minutt pr. skudd. Dersom du ikke har våpen med riktig kaliber, godkjent for 
konkurranseskyting etter reglene i DFS, kan Skarpskytten låne ut våpen. 

Gjesteklassen er for ledsagere som ikke er aktive skyttere. 

Pris for all skyting inkl. frokost og middag er kr. 350,-. 
Bindende påmelding til Terje Hansen, tlf. 900 14 360 (mob) eller på vår 
hjemmeside www.skarpskytten.no  snarest. 

Dere er hjertelig velkommen til å feire vår stiftelsesdag selv om dere ikke 
deltar i skytingen. Det er en hyggelig dag å være med på og alle er 
velkommen med ledsager. Reglen er pent antrekk til middag, og at 
medaljer/stjerner og hederstegn bæres. 

Vel møtt! 
Direksjonen 

http://www.skarpskytten.no/


 16

Vi har gleden av å innby til 

Grumpelskyting 
lørdag 06. september 2008 på Løvenskioldbanen 

påmelding innen kl. 11.00 

Program: 
• 3 prøveskudd, 
• 5 tellende skudd mot normalskive på 200 m. Kl. 4 og 5 skyter 

stående, kl. 3 og V55 kne, og de andre klassene liggende. 
• Ekstra premieskyting – 2 prøveskudd og 5 skudd liggende mot 

internasjonal skive på 200 m. Hver deltaker betaler kr. 30,- som går 
til pengepremier. 

Tilbud om utlån av våpen. 
Resultatene i begge skytingene legges sammen for å kåre vinneren av 
Grumpelpremien og Damenes premie. 

Hver deltager tar med en premie som har en nedre verdigrense på kr. 50,-. 
Alle blir premiert i Grumpelskytingen. Premiebordet er alltid spennende da 
det er din fantasi som bestemmer. 
Vinneren som har første valg bruker ofte lang tid på å velge. 

Grumpelskytingen er også en tradisjonsskyting med avslutning av 
sommersesongen eller skytteråret 2008. 
Ifølge våre tradisjoner avsluttes skytteråret med en middag og kaffe avec. 

Dere som har vandrepremie som ikke er gravert ”til eie”, må bringe disse til 
tilbake til Skarpskytten innen tirsdag 4. september. 
Direksjonen vil sørge for at premier nå leveres innen satt tidsfrist og 
sluttføres i premieprotokollen. 

Vi håper denne søndagen blir en fin avslutning av skyttersesongen. 

Pris for middag og kaffe er kr. 170,-. Medlemmer ønskes velkommen til 
Grumpelskytingen, ta gjerne med ledsager. 

Påmelding innen 3. september til Terje Hansen, tlf. 900 14 360.  
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Terminlister 2008 
Dato: Dag: Kl.: Skyting: Avstand: Sted: 

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 
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 

http://skarpskytten.no/terminliste/statutter.asp?id=11;13
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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. Kongeskytingen blir til.  
 
Det første året foregikk Kongeskytingen mot en 15-delt bjørneskive av tre, 
hvor hullene ble plugget. I 1851 gikk man over til en 42", 9-delt jernskive 
med løs blink for 8 og 9. Traff man blinken, slo denne tilbake mot en fjær, 
hvor det var festet et lite flagg, som da sprang opp over kanten på skiven. 
Nå ble det også enstemmig vedtatt at:  
"Den som skyter Kongegevinsten for en anden, bliver at honorere som 
Selskabets konge, medens Gevinsten bliver at levere Vedkommende for 
hvem der bliver skudt".  
Altså var det ikke uvanlig i de tidlige år at andre skjøt for en i 
premieskytinger.  
J. K Thesen har i Skarpskyttens 85-års beretning skrevet om ritualet ved 
Kongeskytingen i de første årene, og disse avviker ikke vesentlig fra det som 
praktiseres i våre dager.

Kongeskytingen blir til. 
Den 26. mai 1850 ble det bestemt at Skarpskyttens stiftelsesdag den 20. juli 
skulle feires med en festlig tilstelning 
samt premieskyting. En komité ble oppnevnt til å ta seg av dette, og allerede 
den 9. juni kunne den legge frem 
følgende forslag med tegninger. 

1. Om gjenstanden, hvorpaa der skulle skydes, skal være 
stillestaaende eller bevægelig, hvilken første vedtoges mot 7 
stemmer.  

2. Om tegningen skulde fremstille en fugl eller en bjørn. Den sidste 
antoges med 23 mot 2.  

3. Det ble vedtaget at bjørnen skulde være inddelt i 15 points.  
4. At der til 5. præmiers anskaffelse, samt øvruge udifter med bjørnens 

indretning tilveiebringes 25 Spd. som stilles til festkomitèens 
disposition, vedtoges enstemmig.  

5. At de ærede Medlemmer anmodes om at utbetale til selskabets 
kasserer saamange maaneders kontingent i forskud, som fornødiges 
for at skaffe den nævnte sum af 25 Spd. tilveie, antoges 
enstemmigen.  

6. Den der i 5 skud opnaaede høieste antal points, kaares til 
Bjørnekonge. Naar selskabet har faaet sin Bjørnekonge, skal han 
bære et Baand, som hænges over skulderen, sammenføiet ved 
hoften med en sølvplade, hvori selskabets emblemer bliver 
anbragte. Dette bånd skal forblive selskabets eiendom, og bæres 
paa stiftelsesdagen af kongen, indtil denne bliver afløst af den nye. 
Baandet anskaffes af selskabets kasse  
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7. Om den sølvplade, hvorpaa den vordende Konges navn 
indgraveres, skal bekostes af Kongen eller selskabet. Antaget at 
Kongen skal bestride denne udgift med 13 mod 11.  

8. Om den komitè som har fremlat forslagene idag, skal overtae 
ovennævnte og videre fornødne arrangements til festen, eller at en 
ny bliver at vælge. Den existerende komitè (d'Hrr. Knudssøn, 
Landsèn o West, samt suppelanterne d'Hrr. Schreiner og Arnesen) 
antages enstemmigen.  

Endvidere gjorde formanden opmærksom paa, at komitèens suppleant Hr. 
Portrætmaler Arnesen velvilligen havde paataget sig at utføre det fornødne 
malerarbeide ved festen, hvilket tilbud med erkjendelse modtoges.  
 

Søndag 21. juli 1850 ble den første 
Kongeskytingen holdt på Lindøya. Før 
skytingen begynte holdt våpenmesteren et 
"høist interessant og videnskabelig foredrag", 
hvor han redegjorde for Selskabets virksomhet 
i det foregående år og oppmuntret 
medlemmene til å "binde an med bjørnen", 
som det var oppgaven å få bukt med.  
    Skytingen hadde følende utfall: 1ste premie 
Herman West (konge).  
    Etter at West var utropt til Bjørnekonge, 
bega medlemmene seg, - 27 i tallet, tilbords. 
"hvor der hele tiden hersket den største 
gemytlighet, begunstiet av det skjønneste 
vær".   

Herman West. 
 
Kongeskytingen på Lindøya 
Festkomitèen mottok skytterne ved ankomsten til øya. I det samme kongen 
satte foten på bryggen, gikk salutten. 
Så marsjerte man opp til skytterhuset hvor skyterne ordnet sine geværer og 
ammunisjon, hvoretter loddtrekningen fant sted. Kongen skyter alltid som 
nummer èn. 
Skytningen begynte med to prøveskudd etter opprop i "nedgangen", idet 
hver skytter kun skjøt ett skudd av gangen. 
Etter de to prøveskudd innbød festkomitèen til en særdeles rikholdig frokost. 
hvis været var pent , ble den servert 
i det grønne på et stort langbord med sitteplass for alle. Etter å ha styrket 
seg både vel og lenge med mat og drikke, 
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gikk man over til selve Kongeskytingen. Man fikk atter et prøveskudd til 
kontroll av at øye og sikter fremdeles var i harmoni. 
    Et kanonskudd forkynte første nedgangs begynnelse. Foruten av 
sekretær og et direksjonsmedlem, ble resultatene 
også kontollert av et annet parti gjennom en stor kikkert. 
    Skytningen foregikk også gammel tradisjon med 5 skudd på 150 alen mot 
to faste, 9-ringede jernskiver med 
bevegelig blink, som viser flagg ved hvert treff i blinken (8 og 9). For hver 
nedgang ble det avfyrt et kanonskudd. 
Etter tredje nedgang ringte formannen med en klokke for å samle alle 
skyttere, hvoretter antall poeng for de 4-5 beste 
ble opplest. Det samme etter fjerde nedgang. Spenningen var nå stor da 
femte nedgang begynte, for ofte stod flere 
med samme antall poeng, og siste skudd ble avgjørende. 
    Før i tiden kunne det hende, at en sikker aspirant da med vilje skjøt 
dårliger for ikke å bli konge. 
Kongeverdigheten medførte nemlig etter gammel tradisjon enkelte 
forpliktelser, bl.a. i form av champagne til middagen. 
    Så ble den nye "Konge" kåret. Den slagne fikk sitt kongebånd fjernet. Den 
nye Konge knelte på en skammel og ble 
iført båndet av formannen, som utropte ham til Konge, hvoretter hans skål 
ble drukket, ledsaget av det tradisjonelle 
skarpskytter-hurraet. 
    Festkomitèen innbød til en "vel arrangert" middag i skytterhuset, hvor der 
hersket den mest gemyttlige stemning med taler og sang. 
De obligatoriske taler var for: 

 Norges Konge 
 Fedrelandet.  
 Skarpskyttens Konge.  
 Skarpskytten. 
 Forrige års beste skytter.  
 Æresmedlemmene.  

     
Før i tiden leiret man seg gjerne i det grønne, hvor det ble arrangert 
kappløp, man spente revekrok, kastet på 
stikka o.l., mens det ble servert et glass rykende punsj til ettermiddagspipen. 
De nuværende skarpskyttere er 
imidlertid ikke så humørfylte som den gamle garde og foretrekker et slag 
kort, hvilket er tillatt denne dag. Så dro man om aftenen med dampskip for 
"over havet at vende tilbage til Fastlandet". 
    Fra den første tid og utover var ankomsten til Lindøya nokså vanskelig. 
Man måtte ro fra og til byen. Den fast 
ansatte båtfører, Paul Monsen, fikk for tur og retur 5 skilling pro persona. 
våren 1858 anskaffet selskabet 2 
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robåter, som ble rodd av anviserne. Medlemmene måtte betale fergepenger 
helt til januar 1863. 
    Første gang man benyttet dampskip til Lindøya var på Kongeskytingen 
19. juli 1887 - (dampskibet "Dragen"). Etter 
denne tid benyttet man dampskip til Kongeskytingen og avslutningsfesten. 
 
Kilde: Skydeselskabet Skarpskyttens 150 års jubileumsbok. 

 
 

Skarpskyttens bane på Lindøya i de første årene. 
 



 
Rifleposten nr. 2 – 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 
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