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Direksjonens side 
 
Under årets tradisjonelle baneåpning den 26. april ble Kåre Stavem 
tildelt Løvenskioldbanemedaljen med Skarpskyttens bånd for sin innsats for 
Skarpskytten. Han har i en årrekke tatt ansvaret for kjøkken- og kioskdrift, og 
har i den grad han har hatt mulighet stilt opp og holdt vaffelpressa i gang 
både under trening og skytterstevner. Kåre sitter som leder av vår 
Festkomité og har de siste år hatt ansvaret for innkjøp og bevertning under 
våre tradisjonsskytinger. Direksjonen og Skarpskyttens medlemmer retter en 
stor takk for hans innsats. 
 
Skarpskytten har i år arrangert to større stevner på Løvenskioldbanen. Dette 
er samlagsmesterskapet i felt og Løvenskioldbanestevnet. På 
Løvenskioldbanestevnet hadde vi 296 deltakere. Dette sammen med 
inntekter fra jaktprøvene og bingoinntekter gjør oss godt rustet til å møte 
eventuelle kostnader i forbindelse med planene om nytt skytterhus på 
Løvenskioldbanen. 
 
Det er gledelig å se at Skarpskyttens medlemmer gjør det godt i åpne 
stevner og på Landsskytterstevnet. På Landsskytterstevnet ble Skarpskytten 
tildelt 2 stjerne og 7 av våre skyttere deltok i finale på enten bane eller felt. 
6 av våre 25 påmeldte skyttere til Landsskytterstevnet vår rekrutter/juniorer. 
Neste år arrangeres Landsskytterstevnet på Elverum og da må vi ha som 
målsetning å kunne stille med minst 10 skyttere i de yngste klassene. Dette 
er et arbeid vi starter med i oktober da innendørsskytingen på 
Idrettshøgskolen starter. 
 
Fra 12. til 16. august arrangeres Hovedstadsstevnet i Stockholm. Dette er en 
konkurranse mellom de 4 nordiske hovedstedene som arrangeres hvert 4. 
år. Hver hovedstad stiller med 30 skyttere og i år er 6 av disse fra 
Skarpskytten. Det er Hanne Mauseth, Kai Magne Mauseth, Even Haugvik, 
Karl Johan Olsen, Terje Hansen og Lars Johan Hereid. Vi ønsker disse og 
de resterende av Oslos skyttere lykke til. 
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SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN 
Organisasjonsnummer: 983587933 

 
32774983587933 

 
Vil du gi din støtte til SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN? 
 
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert 
spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din 
Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i 
SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN! 
 
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for 
eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv 
ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk 
Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke 
Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over 
innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. 
Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. 
Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på 
www.norsk-tipping.no. 

www.norsk-tipping.no
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Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det 
på en av følgende måter: 
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av 

Norsk Tippings mange kommisjonærer. 
2. SMS: GRASROTANDELEN 983587933 til 2020 (tjenesten er gratis). 
3. Internet: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no. 
4. Norsk Tipping Mobilspill. 
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne 
følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte 
Grasrotmottakerne.  
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 
 

 

 

 
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
 

www.grasrotandelen.no%20
www.norsk-tipping.no
www.grasrotandelen.no
http://www.nvs.no/
mailto:post@nvs.no
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Vi har gleden av å innby til vår tradisjonsrike 

Kongeskyting 
lørdag 29. august 2009 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/
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Rapport fra Jegergruppen. 
 
Når dette skrives – en tidlig morgenstund 4. august 2009 – sitter leder av 
Jegergruppen ved vakre Byglandsfjord i Setesdalen. Foranledningen for 
dette er at Skarpskytten har leid husvære i forbindelse med 
Landsskytterstevnet på Evje. Som den skarpe leser allerede har konkludert, 
er leder jegergruppen deltaker på LS. I 
går skjøt han baneskyting, åpne friskt, 
holdt på å dette av lasset, men tok seg 
mesterlig inn på 10 skudden. Resultatet 
ble fiiiint sølvbeger, og leder 
Jegergruppen er storligen fornøyd. 
Og det vil jeg bare ha sagt: Så mange 
framifrå skyttere som det finnes innen 
Jegergruppen: er det mange som med 
glans kunne hevde seg på LS. Lån en 
børse/kjøpe en; litt forsiktig trening og 
meld deg på til neste års LS på Elverum. Leder i Jegergruppens fiiine 

10 skudd.  
Nok om Landsskytterstevnet for denne gang. 

 
### 

I regi av vårt ærverdige Skytterlag, er dette den tiden på året da 
Jegergruppen har sin storhetstid. Det er fullt trøkk på 100m av jegere som 
skal avfyre sine treningsskudd og formodentlig kvalifisere seg til å ta livet av 
skogens ville dyr. Jegergruppen har for så vidt holdt på lenge, i den forstand 
at vi har holdt banen åpen på mandager og tirsdager siden påske. Fra 3. 
August holder vi banen åpen kun på mandager. Grunnen til dette er det 
faktum at i år er tirsdagen Garnisonen sin dag på 100m, men Garnisonen 
bemanner banen kun i tiden etter LS. 
 
Tid om annen skriver jeg i Rifleposten om fordelene – jeg ser ingen ulemper 
– med å ”skyte opp” før 1. august/høst rushet. God tid, relativt få skyttere på 
banen, får hjelp til det meste om nødvendig og tid til det sosiale aspektet. 
Medlemmene av vårt ærverdige skytterlag skyter dessuten til sterkt redusert 
pris. 
Rett skal være rett: Stadig flere og flere av våre medlemmer/og andre har 
fått med dette poenget, men vi har fortsatt mye å gå på. 
Jeg vil for øvrig nevne at etter 3. august betaler alle – også medlemmene av 
vårt ærverdige Skytterlag – vanlig pris på både trening og oppskyting. Om du 
vil komme billigere fra det, er det bare å kjøpe seg et ”smartkort” til kr. 200,- 
Dette holder til 500 skudd. 
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### 
Uten velvillige hjelpere ville det vært vanskelig/umulig å holde 100m banen 
åpen i den grad det gjør. Disse velvillige hjelpere er aldri vanskelige å be, 
men de er dessverre i fåtall. Om det er slik at jeg må be andre om hjelp til 
standplasstjeneste får jeg ofte svar om at det passer dårlig slik eller er 
vanskelig sånn. 
For øvrig er å nevne at vi får stadig tilbakemelding fra jegere som vil bli 
medlem av vårt ærverdige Skytterlag, og det setter Skarpskytten stor pris på. 
100m banen fungerer til det perfekte, og vi får bare positive tilbakemeldinger 
fra skytterne som bruker banen. 
Avslutningsvis er å nevne at også i år vil holde banen åpen på mandager 
utover året, så lenge det er skytelys. 
 
Jostein Løne 
Leder jegergruppen. 
 
 
Om forskjellige ting 
 
Som jeger må det være en velsignelse å være født den siste dagen i juni. 
Tenk å kunne skrive de første sifrene i sine fødselsdata som 30.06. 

### 
Her forleden var det en av jegerne som stolt opplyste om sitt mobilnummer: 
9374 3006. 

### 
Ærverdig medlem av Skarpskytten og fremtredende skarpskytter – best på 
korte hold i elglaget Skydeselskabet Sjurderudsætra, Kåre Gard Haugen, er 
ikke den som lar skyteren sin gro til etter endt storviltjakt. Etter forlydende 
har han hyppig vært ute med skyteren sin siden sist, men det forlyder også 
at han har opplevd opptil flere stygge hylsesprengninger. Det kan jo bare 
spekuleres av hva dette kommer av, men det kan være at ærverdig medlem 
Haugen fyrer av med for sterk ladning. En annen mulighet kan være at 
ærverdige medlem Haugen er i snellert modus – bare lett fikling så går 
ladningen av. Jeg regner med at dette er noe ærverdige medlem Haugen 
ordner opp i til kommende jaktsesong. 
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Ny forskrift til våpenlov. 
 
I forbindelse med ny våpenforskrift som trådte i kraft 1. Juli 2009, må alle 
våpeninnehavere ha FG godkjent oppbevaring av vital våpendel innen 1. 
Juli 2010. Dette gjelder fra 1. våpen. 
 
Skarpskytten har vært i kontakt med leverandører av våpenskap og vi 
kan være behjelpelig med anskaffelse av dette.  
Ta kontakt med Direksjonen på skarpskytten@skytterlag.no eller 
jegergruppen under jegerskyting på mandager. 

Innendørsskytingen 2009/2010. 
 
Også i vinter har Skarpskytten leid innendørsbanen på Idrettshøgskolen. 
Vi har skyting på tirsdager mellom kl. 1700 og 1900 og på torsdager fra 
kl. 1800 til 2100. 
Nærmere skytetider vil bli lagt ut på www.skarpskytten.no. 

Ny lagsjakke 
Skarpskytten har gått til anskaffelse av ny lagsjakke fra Trimtex. Jakken 
vil bli som vist på bildene under, med Skarpskyttens logo på venstre bryst 
og teksten ”Skarpskytten stiftet 1849” på ryggen. 
Prøvekolleksjon i størrelse XXS til XL vil være tilgjengelig i R-hytta. 
Bestillingsliste vil bli hengt opp. 
Bestilling av jakker vil bli ca. 01. september. Pris vil bli ca 350,- kroner. 
 

mailto:skarpskytten@skytterlag.no
www.skarpskytten.no
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Skytestøy igjen. 
 
Asker og Bærum Budstikke har fra tid til annen oppslag om skytestøy fra 
Løvenskioldbanen fredag 05. Juni ble det fulgt opp med helside igjen – så å 
si. Overskrift av største typer og bilde av lerdueskytteren Harald jensen i 
Nordisk mesterskap i 2004 ble tatt med. 
Det var kommunestyrets varaordfører, Lisbeth Hammer Krogh som ikke liker 
at bæringer plages av skytestøy søndag morgen når de går tur i marka eller 
tar morgenbad i Østernvann. Varaordføreren er leder for utvalg for bistand 
og omsorg, og skytestøyen har vært diskutert i utvalget flere ganger etter 
klager fra beboere i Bærum, fremholdt hun i formannskapet. 
Hvor ”skuddredd” hun selv er skal jeg ikke uttale meg om, men sist saken 
var opp i nevnte utvalg valgte de ”ikke gå videre”. Rådmannen har 
konkludert med at støyen fra banen ikke er så høy at den strider mot lover 
og regler. Det var ikke helsefare, iflg. rådmannen. Men varaordføreren 
argumenterte med at i et helseperspektiv har man blitt mer og mer 
oppmerksom på hvor viktig det er å leve uten sjenerende støy, og ønsker at 
man nå vurderer skytebanens åpningstider. 
 
Løvenskioldbanen ble åpnet i 1952 i nærvær av Kong Håkon VII. Det var 
den gang en spesiell grunn til at banen ble bygget – og ingen tilfeldighet. 
Selv om den kalde krigen nå er ”historie”, er det dessverre mye å notere seg 
også i vår tid. Når, eller om den neste SMELL kommer vet vi ikke. Til de som 
klager, og til politikerne er det bare å si: La skytebanen være i fred. Både 
forsvaret, politiet og skytterlagene er brukerne. 
At det støyer noe ulikt fra de forskjellige sektorene er riktig nok. Både 
reaksjonene og klageintensiteten er forskjellig. Mens noen klager, er det 
andre i samme boligområde som ikke forstår alt oppstyret. F. eks i Fossum 
Terrasse. De kjenner seg ikke igjen, og sitter på terrassen og nyter sin 
ettermiddagskaffe. 
Støydempende tiltak kan rette på mye, noe rådmannen tenker å følge opp 
når en reguleringsplan foreligger. Standplassen på 100-meteren er et 
eksempel på hva som kan oppnås. 
Men det koster, og her må det samarbeides mellom interessegruppene. Strid 
tjener ikke saken. Og kommunen må være villig til å bruke midler, slik det 
gjøres for andre anlegg og virksomheter innen sport og idrett. Her gjelder det 
både våpenøvelser og andre aktiviteter. 
Det tilføyes forøvrig at varaordføreren har vel ikke noe annet å gjøre enn å 
bringe klager av denne art videre til sine medpolitikere i en eller annen form. 
Slik er det vel i det politiske liv. 
 
Gunnar Lønne
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Grillskyting 2009 

6. juni arrangerte Foreningen for Hjertesyke barn avdeling Oslo/Akershus 
"Grillskyting" for 2 år på rad.  

Solen sto høyt på himmelen, så utsiktene så veldig gode ut!  

Totalt 30 medlemmer samlet seg på Løvenskioldbanen og under solid 
ledelse av Skarpskytten fikk både små og store prøve å skyte blink. 18 
stykker prøvde seg som skytter og her var det mange talenter!  

Allerede dagen etter var flere av deltakerne og finne på nytt igjen på 
skytterbanen, så dette er definitivt noe vi skal fortsette å arrangere.  

Skyting er en sport som ikke krever noen fysisk aktivitet og er et kjempeflott 
alternativ til hjertebarn som hobby.  

Etter endt skyting var tiden inne for å nyte grillmat og alle skyttere fikk utdelt 
diplom og en premie. 

 

 

Kilde: www.ffhb.no

www.ffhb.no
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Vi har gleden av å innby til 

Grumpelskyting 
mandag 31. august 2009 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 28. august til Terje Hansen, tlf. 900 14 360.  
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Løvenskioldbanestevnet 2009 
 
Torsdag 02. til lørdag 04. juli arrangerte Skarpskytten og Oslo Garnison 
skytterlag Løvenskioldbanestevnet. Årets stevne var også Oslo Garnisons 
125 års jubileumsstevne. Alle klassevinnere ble tildelt Løvenskioldbanens 
Minnemedalje med OGS båndfarger. 
Totalt 296 skyttere møte frem, noe vi må si oss fornøyd med. Det ble noe 
forfall på torsdag og fredag pga. meget varmt vær. 
Arrangementet gikk meget bra selv om vi måtte ta en pause på torsdag og 
en på fradag. På torsdag mistet vi kontakten med en seksjon (skive 17-24) i 
siste laget. Vi fikk heldigvis kontakt med disse skivene igjen etter en liten 
pause. Problemet viste seg å være at det var så varmt inne i standplassbua 
at PC’en som styrer skivene ikke fungerte optimalt. Neste år setter vi inn vifte 
i standplassbua. På fredag måtte vi ta pause pga. meget kraftig regn. Det ga 
seg etter ca. 30 min og da var det bare å sette i gang igjen. Skytingen på 
lørdag foregikk uten noen form for problemer. 
 
Klassevinnere under Løvenskioldbanestevnet 2009 
Klasse Vinner Poeng 
R Mats Andre Hansen. Rælingen 349 (*18) 
ER Sarah Yvonne Karlsen. Rakkestad 350 (*32) 
J Eileen Torp. Rakkestad 350 (*28) 
V65 Robert Larsen. Torsnes 350 (*24) 
V73 Halvard Stormoen. Ullensaker 349 (*23) 
AG3 Runar Staveli. Oslo Garnisons 218 (*2) 
1 John Evjebråten. Nittedal 243 (*11) 
2 Per Kristian Nesse. Skarpskytten 243 (*10) 
V55 Per Tveiten. Bykle. 342 (*17) 
3-5 Ole-Kristian Bryhn. Røyken og Hurum 348 (*19) 
 
Presseliste Løvenskioldbanestevnet 2009, 02 - 04/07 - 2009: 
Mesterskap:  
Klasse 3-5: 1. Ole - Kristian Bryhn, Røyken og Hurum (5) 348, 2. Thor 
Magnor Brath, Kongsberg (5) 347, 3. Vebjørn Berg, Blaker (5) 347, 4. Reidar 
Ågedal, Grindølen (5) 346, 5. Knut Bråthen, Kongsberg (5) 345, 6. Trond 
Bergan, Jondalen (5) 345, 7. Hanne Skarpodde, Drangedal (5) 345 
Klasse 1: 1. John Evjebråten, Nittedal 243, 2. Gunn Åse Moen, Røyken og 
Hurum 242, 3. Eirik Johannessen, Røyken og Hurum 240 
Klasse 2: 1. Per Kristian Nesse, Skarpskytten 243, 2. Bjørn Lillejordet, 
Randsfjord 241, 3. Magne Ingolf Madsen, Vegårshei 240 
V55: 1. Per Tveiten, Bykle 342, 2. Willy Enger, Nøtterø 342, 3. Harald 
Juliussen, Sarpsborg 342 
Rekrutt: 1. Mats Andre Hansen, Rælingen 349, 2. Mikael Kjernseth, Ådal 
349, 3. Henrik Larsen, Eidsberg 347 
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Eldre rekrutt: 1. Sarah Yvonne Karlsen, Rakkestad 350, 2. Per Øyvind 
Svarstad, Bamble 350, 2. Christian Borgen Moen, Sørskogbygda 350, 4. 
Magnus Bjørnstad, Sørskogbygda 350, 4. Vegard Engen Skogly, Asker 350 
Junior: 1. Eileen Torp, Rakkestad 350, 2. Steffen Kristiansen, Råde 349, 3. 
Bjørnar Sletmo, Båstad 349 
V65: 1. Robert Larsen, Torsnes 350, 2. Odd Kolsrud, Begnadalen 349, 3. 
Gunnar Amundsen, Torsnes 349 
V73: 1. Halvard Stormoen, Ullensaker 349, 2. Tryggve Nesdal, Ringerike 
348, 3. Hans J. Ellefsen, Moss og Våler 347, 4. Oddbjørn Nyhagen, Oslo 
Østre 347, 5. Arne R Eriksen, Røyken og Hurum 347 
 
Alle resultatene med gravkort finner du også på www.skarpskytten.no
 
 
Skytterlag eller Skydeselskab? 
 
Det er et høgst relevant spørsmål. Da dette, landets eldste skytterlag ble 
stiftet i 1849, ble det vedtatt at ”Skydeselskabets” navn skulle være 
SKARPSKYTTEN. Dette navn står klart og tydelig på lagets fane fra 1910. 
Fanen står godt og synlig plassert i skytterhuset. Likevel har betegnelsen 
Skydeselskab blitt tilføyd som et haleheng i årevis. 
For ikke veldig lenge siden ble dette komplikasjoner. Datasystemet på 
Landsskytterstevnet, gav ikke plass for det lange navnet både med ”selskab” 
og Skarpskytten. Det ble kortet ned til ”Skydeselskabet Skarp”. 
Denne navne misforståelsen ble forsøkt endret ved et årsmøtevedtak for 
ikke så lenge siden. Det ble vedtatt at navnet skulle være Skarpskytten 
Skytterlag. Likevel går selskabsbetegnelsen igjen i mange forbindelser den 
dag i dag. Hvem som har vært så ”forelsket” i selskabelig aktivitet med 
tilføyelse (bakveien) av selskabsbetegnelsen i lagets navn, forteller ikke 
historien noe om. 
Det er nå på tide at man bruker det riktige lagsnavn, og lar 
selskabsbetegnelsen gå over i historien klart og tydelig. Også dette 
skytterlag er underlagt Det frivillige Skyttervesens lover og regler.  
 
Gunner Lønne

http://www.skarpskytten.no/
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Landsskytterstevnet 2009 
Landsskytterstevnet i år ble arrangert i Evje, og totalt 25 skyttere fra 
Skarpskytten var påmeldt. Flere av våre skyttere har gjort det meget bra. 
Spesielt må vi nevne Lars Indergård som ble nr 10 på baneskytingen med 
349 (249 + 100) poeng i klasse V73 og nr 8 på felten med 41/7 (30/26 + 
11/7) på feltrunden. Hanne Mauseth har som eneste av våre klasseskyttere 
skutt mesterskapsomgang. Det ble 341 poeng og dermed hennes 3. stjerne. 
5 av våre skyttere skjøt finale i NM felt. Det var Karl Johan Olsen med 29 
treff, Hanne Mauseth, Kai Magne Mauseth, Even Haugvik og Lars Johan 
Hereid. Alle med 28 treff. Kai Magne hadde som eneste av våre 12 treff i 
feltfinalen og fikk dermed stjerne. 
 
Alle resultatene kan dere finne på www.dfs.no
 
Resultater etter innledende skytinger 

Navn Kl Minne Felt Stang Felthurtig Bane 
BALDERSHEIM, Sigurd 4         231 
BJONE, Ole-Kristian R 42 16/9     228 
BJONE, Roald 3 47 26/11 14 15.22 233 
GAMNES, Jan Th 3 43 20/4 11 *** 225 
HANSEN, Terje 4 58 26/10 8 17.07 238 
HAUGVIK, Even 5 56 28/10 18 12.77 232 
HEREID, Lars Johan 5 51 28/9 10 17.95 221 
HEREID, Lars Johan S. 4 58 12/4 4 *** 226 
HESTENES, Bjarne V65 55 29/20   38.15 239 
HØYBAKK, Kathrine 5 53 26/8 18 15.56 239 
INDERGÅRD, Lars V73 60 30/26     249 
KOPLAND, Kristin 1         226 
LIE, Bernt Christian 1 49 18/1 9 20.16 227 
LIE, Christian Aalerud ER 55 26/13     238 
LØNE, Jostein 2 49 24/7 12 *** 235 
MAUSETH, Hanne 5 57 28/21 17   241 
MAUSETH, Kai Magne 5 58 28/15 18 15.52 229 
MAUSETH, Kai Magne AG3 54 25/10 17 14.79 210 
OLSEN, Karl Johan 5 50 29/20 15 *** 238 
SAKSVIK, Roar 5 57 26/19 13 *** 238 
SJURSEN, Thorstein J 45 23/13     238 
VASHOLMEN, Frank V55 48 21/11 10 32.00 238 
VASHOLMEN, Julius-A. 
Lileng J 49 18/10     213 

 

www.dfs.no
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To av våre håpefulle deltagere før skyting under årets Landsskytterstevne. 

 Leder i jegerutvalget Jostein Løne Leder i Skarpskytten Terje Hansen 
 
 
Militært NM 
I dagene før Landsskytterstevnet arrangeres Militært NM i skyting. Det 
konkurreres i baneskyting, feltskyting og stangskyting. Det skytes med AG-3. 
Militær mester blir den som har laveste plassiffer etter disse 3 skytingene. 
Skarpskyttens medlem Kai Magne Mauseth som representerer FLO/S under 
Militært NM ble totalt nr. 56 med plassifrene 41 på felt, 114 på bane og 51 på 
stangskytingen. 
 

ai Magne MausethK
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Skogsløp med skyting 
 
Noen av Skarpskyttens spreke LS deltakere stilte også opp på skogsløp med 
skyting som ble arrangert i finfeltløypa tirsdag ettermiddag. 
Skogsløp med skyting er sommerversjonen av skiskyting bortsett fra at det 
blir skutt med grovkaliber og våpenet oppbevares på standplass. Det ble løpt 
3 runder á 600m med 2 innlagte skytinger mot feltfigur. 
Fra Skarpskytten deltok det 6 skyttere. Våre to aspiranter Silje og Vegard løp 
på henholdsvis 14:55 min. og 14:23 min. I dameklassen løp Hanne på 12:42 
og Kristian på 15:02. I herre klasse løp Kai Magne på 12:04. I klasse veteran 
løp Jostein på 13:38. 
 
Løpstider og tillegg. Det er 30 sek. tillegg pr. bom. 
Navn Løpstid Tillegg Total tid 
Silje Røed Mauseth 13:25 01:30 14:55 
Vegard Mauseth Nesland 11:53 02:30 14:23 
Hanne Mauseth 12:42 00:00 12:42 
Kristin Kopland 11:32 03:30 15:02 
Kai Magne Mauseth 11:04 01:00 12:04 
Jostein Løne 13:38 00:00 13:38 

Skarpskyttens deltakere: 
Fra venstre Hanne, Vegard, 
Jostein, Silje, Kai Magne og 
Kristin. 
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Terminliste 2009 
Dato: Dag: Kl.: Skyting: Avstand: Sted: 

1.aug - 8.aug  Lør - Lør   Landsskytterstevnet 100/200 Evje 
3.aug  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
4.aug  Tirsdag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
10.aug  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
10.aug  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
12.aug - 16.aug  Ons - Søn  Hovedstadsstevnet  Stockholm 
10.aug  Mandag 17.30 Beste skytter III 200 Løvenskioldbanen 
13.aug  Torsdag  17.30 Trening 100 Løvenskioldbanen 
17.aug  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
17.aug  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
20.aug  Torsdag  17.30 Trening 100 Løvenskioldbanen 
20.aug  Torsdag   Samlagets prem./ Int. cup 200 Løvenskioldbanen 
23.aug  Søndag   Samlagstevne 100/200 Årvoll 
24.aug  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
24.aug  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
27.aug  Torsdag  17.30 Trening 100 Løvenskioldbanen 
29.aug  Lørdag  10.00 Kongeskyting Hele banen Løvenskioldbanen 
31.aug  Mandag   Damenes pokal 200 Løvenskioldbanen 
31.aug  Mandag   Grumpelskyting 200 Løvenskioldbanen 
31.aug  Mandag  17.30 To-Ti V / Chr. Seeberg 200 Løvenskioldbanen 
31.aug  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
3.sep  Torsdag   Prinseskyting 100 Løvenskioldbanen 
3.sep  Torsdag  17.30 Beste skytter IV 200 Løvenskioldbanen 
7.sep  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
7.sep  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
10.sep  Torsdag   Rekr. / Jun.pokalene 100 Løvenskioldbanen 
14.sep  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
19.sep  Lørdag  13.00 Løvenskioldbanepokalen 200 Løvenskioldbanen 
21.sep  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
28.sep  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
5.okt  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
12.okt  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
19.okt  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
26.okt  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
2.nov  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
7.nov  Lørdag  10.00 Harald Uggen 100 Hjortebanen 
7.nov  Lørdag  10.00 Jaktfelt II 100 Løvenskioldbanen 
7.nov  Lørdag  10.00 Jegergruppas premie 100 Løvenskioldbanen 
9.nov  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
14.nov  Lørdag   Generalforsamling  Løvenskioldbanen 
16.nov  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
23.nov  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
30.nov  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
2.des  Onsdag   Ombudsmøte  Årvoll 
3.des - 6.des  Tor - Søn  Oslo Open 15 Ekeberghallen 
3.des - 6.des  Tor - Søn  Åpent stevne 15 Årvoll 
7.des  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 Løvenskioldbanen 
9.des  Onsdag   Samlagstevne 15 Ekeberghallen 
14.des  Mandag  17.00 Jaktprøver 100 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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Gunnar Lønne (90) Æresmedlem i Skarpskytten har de siste 7 årene skrevet 
bok om fjelløretten. Boka ”Fjellauren” foreligger nå. 
 
Den er støttet av Landbruks- og matdepartementet slik at utsalgsprisen blir 
195,- kroner. ”Fjellauren” er på 128 sider, innbundet, illustrert og på bokmål. 
Den utgis på Odd Forlag. 
 
Boka sendes fraktfritt, vedlagt giro for betaling – innen 30 dager. 
 
Bestilling kan skje på e-post: odd.kjell@oslo.online.no eller pr. post til: 
Odd Forlag Odd Kjell Skjegstad, Edvard Munchs vei 51, 1063 Oslo.

mailto:odd.kjell@oslo.online.no
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Runde år 
 

Navn Fødselsdato År 
Anders Heggdal 06.07.1959 50 
Laila Eidsvaag 08.07.1969 40 
Stein Aukner 13.07.1949 60 
Ivar Johannes Knai 19.08.1959 50 
Kim Nervik Martinsen 22.08.1979 30 
Robert Augustsson 03.09.1979 30 
Karl Petter Due 11.09.1959 50 
Morten Rustad 24.09.1979 30 
Stein Liasjø 25.09.1949 60 
Morten With 28.09.1929 80 
Terje Pedersen 30.09.1949 60 
Lars Indergård 01.10.1934 75 
Kjartan Leikanger 07.10.1979 30 
Elisabeth Vold Bjone 11.10.1969 40 
Arne Kolstad 23.10.1949 60 
Ketil Lodding 28.10.1959 50 
Christopher Dahr 29.10.1979 30 
Thor Martin Elton 30.10.1969 40 
Per Kolseth 04.11.1949 60 
Jon Winge 04.11.1939 70 
Frank Vasholmen 13.12.1939 70 
Trygve Ø. Jacobsen 24.12.1924 85 
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Vi støtter skyttersaken i alminnelighet og 
SKARPSKYTTEN i særdeleshet! 

 
 

 
 

Møt opp på skytebanen og TREFF venner og bekjente! 

 
To av våre yngste medlemmer har også vært på Landsskytterstevnet. Silje 
Røed Mauseth og Vegard Mauseth Nesland skyter i klasse Aspirant og kan 
da ikke delta på selve Landsskytterstevnet, men de har deltatt i Norgescup 
stevnene i forkant. Begge har satt ny personlig rekord med 237 poeng. Både 
Silje og Vegard har kjøp seg ny skytterjakke under LS, og de har store 
planer om å delta på neste års Landsskytterstevne i Elverum.

Silje og Vegard med skytepremiene de har vunnet i år. 



 
Rifleposten nr. 2 – 2009 
 
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  
 Gråbrødreveien 4D 

0379 Oslo  
 

mailto:skarpskytten@skytterlag.no
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