
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lars Indergård - dobbelt landsdelsmester på Viken II 
 
Innhold: 

Skytingens Dag      s. 7 

Skytetider LS       s. 10 

Viken II       s. 14 

Lading av ammunisjon     s. 23 

Nr. 2 - 2010 – årgang 14    Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten 
 

Du finner oss også på www.skarpskytten.no 
 

Rifleposten 



 1 

DIREKSJONEN 2010 

Terje Hansen Leder   

Dønskitoppen 10 L. 1346 Gjettum 900 14 360 terjehans1@gmail.com 

Kai Magne Mauseth Nestleder   

Dønskiveien 76 A. 1356 Gjettum 990 93 662 hanneogkaimagne@online.no 

Even Haugvik Kasserer   

Benedikts vei 31B. 1362 Hosle 977 53 540 even@haugvik.com 

Jan Th Gamnes Sekretær   

Høgåsvn. 9. 1352 Kolsås 905 99 031 jangamnes@hotmail.com 

Hanne Mauseth Leder ungdomsutvalget   

Dønskiveien 76 A. 1356 Gjettum 468 12 835 hanneogkaimagne@online.no 

Jostein Løne Leder jegerutvalget   

Gråbrødrev. 4 D. 0379 Oslo 478 57 689  

Knut Olav Olsen Våpenmester   

Skytten 77. 1348 Rykkin 934 83 296 kolols@online.no 

Lars Johan S. Hereid Vararepresentant   

Gamle Hovsetervei 2 A. 0768 Oslo 957 83 945 lj@hereid.no 

Karl Johan Olsen Vararepresentant   

Hammerstadsgt. 23d. 0363 Oslo 454 01 382 kjo@nois.no 

 

Ungdomsutvalget 2010 
Hanne Mauseth Leder 468 12 835 ungdomsutvalget@skarpskytten.no 

Bernt Lie Medlem 917 86 670  

Runar Sollien Medlem 920 27 549  

    

Jegerutvalget 2010   

Jostein Løne Leder 478 57 689  

Arne Kobbeltvedt Medlem 932 81 599  

 
Festkomiteen 2010   

Kåre Stavem 986 22 333  

Lars Johan Hereid 916 15 383 lars.johan@hereid.no 

Kristin Kopland 918 57 923 kristin@kopland.com 

Lars Johan S. Hereid 982 89 873 lj@hereid.no 

 



 2 

Direksjonens side 
 
Når vi nå snart har kommet halvveis i banesesongen, kan vi se tilbake på en 
sesong med mye aktivitet og fremgang for våre skyttere. Våre skyttere er 
rundt omkring i det ganske land og skyter stevner og sanker premier. Det er 
registrert deltakere fra Skarpskytten på over 50 banestevner pr 1. juli, og de 
ivrigste har passert 30 stevner! 
 
Vi har arrangert samlagsstevne i stang og felthurtigskyting, Skytingens Dag, 
Løvenskioldbanestevnet pluss en del interne skytinger. Jegergruppen er i full 
sving på 100 meter hver tirsdag, og yter service og støtte til både nye og 
erfarne jegere. Som så mange andre år, ser vi at det gode ryktet 
Skarpskytten har blant jegerne der oppe sprer seg, og vi mener å ane et 
større oppmøte de dagene Skarpskytten har arrangementet sammenlignet 
med andre lag. Selvsagt helt subjektivt observert, men dog. 
 
Landsskytterstevnet nærmer seg med stormskritt. Skarpskytten har i år hele 
36 påmeldte på Landsskytterstevnet. Syv av disse er debutanter i LS-
sammenheng: Roar Thronæs, Ola Bøe og Arne Kobbeltvedt i kl. 1. Vegard 
M. Nesland og Silje R. Mauseth i kl R. Michael Gvein i kl ER og Nicholas 
Kulseth i kl. J. Vårt ærverdige skytterlag er godt representert på alle måter 
på årets Landsskytterstevne!  
 
Det viser seg også at mange av våre aktive medlemmer er sporty anlagt!  
I forbindelse med den nye vrien på NM i Skogsløp har i skrivende stund hele 
17 skyttere meldt seg på denne øvelsen, og skal løpe jaktstart torsdag 
morgen. Her er det den ordinære feltrunden som er utgangspunktet. De på 
30 treff starter først, og øvrige jakter bak. Voksne og barn skal løpe i 
underkant av henholdsvis 6 og 3 km.  
 
Skarpskytten oppfordrer både deltagere og supportere til å bruke lagets 
profileringsklær når dere ferdes på LS-arenaen. Vi er mange og har absolutt 
mulighet til å vises godt. Søk sammen og følg med på våre håpefulles 
innsats på standplass.   
 
Skarpskytten ønsker både debutanter og erfarne LS-deltagere LYKKE TIL!! 

 

 

 
 
 
 

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. 
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Fellestur med overnatting på Håøya i Vestfold september 2010 
 
Aktive skyttere med familie inviteres herved til å bli med på sosial helgetur 
med mye skyting og hyggelig samvær. Vi skal til Forsvarets feriesenter som 
ligger på idylliske Håøya utenfor Tønsberg, og vi deltar på stevnene i 
Nøtterø, Sem og Slagen fra 3.-5. september. Skarpskytten sørger for felles 
påmelding. 
 

 
Boligene ligger fint til nært sjøen. 

 
Turen er initiert av ungdomsutvalget, men også senior- og veteranskyttere 
ønskes velkommen. På grunn av at vi måtte søke om feriehusene allerede i 
april, loddet vi stemningen i vår for å få en pekepinn på hvor mange som var 
interessert. Til nå er det 25 som har meldt sin interesse, men vi har plass til 
flere.Totalt 36 mennesker kan være tilkyttet de fire husene som er leid. Dette 
er inkludert teltplasser. Ta kontakt med Hanne Mauseth på telefon 
46 81 28 35 så fort som mulig hvis du vil være med. Først til mølla!! 
 
For ungdomsskytterne med familier blir overnattingen sponset av 
Skarpskytten. Senior/veteran betaler en overkommelig egenandel. Vi legger 
opp til to felles måltider som Skarpskytten spanderer. Feriehusene er godt 
utstyrt. I tillegg har hvert av de fire leide husene båt og bensin til disposisjon. 
Gratis lån av kano og kajakk. 
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Rapport fra Jegergruppen 
 
På 100 m på Løvenskioldbanen - som ellers i Kongeriket - er det 
sommerstemning, men i motsetning til i Kongeriket forøvrig, er det til dels full 
aktivitet fra jegere og andre som vil trene og avlegge Storviltprøven. 
Og Jegergruppens medlemmer møter opp og hjelper til med 
standplasstjeneste. 
 
Jegergruppen har lovet å holde 100-meteren åpen alle tirsdager gjennom 
sommer og høst, så lenge det er forsvarlig skytelys. OG dette løftet holder vi. 
Dette betyr at hver eneste tirsdag strømmer jegergruppens medlemmer og 
mange andre til Løvenskioldbanen og fyrer av sine skudd. 
Og stemningen på standplass er det ingenting å klage på, i den forstand at 
mange av skytterne som ikke er medlemmer i vårt ærverdige skytterlag, er 
skyttere som kommer til Løvenskioldbanen den dagen Skarpskytten 
disponerer banen. 
 
Innen skyting er det, som i livet ellers: øvelse gjør mester! 

 
Lycke trener med gammel-mauser’n. ”Nei, dette går ikke, jeg går over til stående!” 

 
I denne sammenheng er det ett spesielt moment jeg har lyst til å belyse. På 
standplass er det tilgjengelig 3 skytebenker - og slik skal det være når de 
enkelte jegere skal forsikre seg om at børsa ”går som den skal”. Å skyte i 
benk er et must når en skal teste ut ny ammo, skyte inn ny børse eller skyte 
med nytt montert kikkertsikte. 
Det har også sine misjon når en f.eks. vil se forskjellen i kulebaner på 
forskjellige kulevekter.  
Men : Å leve i den villfarelse at å sitte i skytebenken å ”dunke ut” skudd i 
mengder, at dette vil gjøre en til mesterskytter, da må en, etter mitt syn, tro 
om igjen. Som nevnt ovenfor får en bruke skytebenken til en vet at børsa er 
innskutt, og så går en over til andre skytestillinger, f.eks. stående. 
Når det er nevnt: Opptil flere avlegger Storviltprøven stående, med full klaff! 
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Dette er kun snakk om trening. Granvær skyter stående, og det samme gjør 
Kobbeltvedt, Brinch og Reiten. 
Til og med fru Maria Collett-Sælør skyter stående mot dyrefigur med 5-fem- 
treff på 5-fem- skudd, og det attpå til med cal 8x57, som ikke er noe utpreget 
damekaliber. Nå er det å si at om fru Collett-Sælør, at hun, i 
jaktsammenheng, har vært ute en vinternatt før. 
 
Jeg vil til slutt ønske alle våre ærverdige medlemmer av Jegergruppen en  

 
God sommer 

og 
velkommen på banen utover sommeren og høsten! 

 
 
 
 
Norsk Skyttertidende 
  
Norsk Skyttertidende er en viktig 
informasjonskilde for skyttere, 
tillitsvalgte og samarbeidspartnere. 
Bladet er fullspekket av aktuelt 
skytterstoff fra hele Norge. Norsk 
Skyttertidende har et opplag på 9 000 
og kommer ut åtte ganger i året.  
 
Et abbonement med NST vil gi deg 
interessant fagstoff, reportasjer fra 
forskjellige arrangementer, 
stevneoversikt og resultater. Dette 
bladet er et must for enhver 
skytterfamilie. 
 
Bestill ditt NST-abonnement nå til 
kampanjepris. (Abonnementspris: 
250,- Kampanjepris: kr 125,-) 
 
 
Registrer abonnement i vervekampanjen på http://www.dfs.no/no/NST/  
 
Alternativt: 
Send inn navn og adresse til nst@dfs.no eller ring 23 17 21 00.
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Baneåpning 2010 
Årets baneåpning fant sted 25. april. Det var godt fremmøte, og som ved de 
foregående år, var de fleste fremmøtte fra Skydeselskabet. 
Det er alltid litt høyttidsstemt når det gjelder baneåpningen – så også i år. 
Det var kort tale for dagen ved formann i Oslo Vestre, Bjørn Larsen. 
 
Etter høytiligheten ved flaggstangen var det klart for årets første 
treningsstevne på 100 og 200 meter. Det var god deltakelse med 40 skyttere 
i sving, hvorav over halvparten fra Skarpskytten. 
 
Etter treningsstevnet var det for Skarpskyttens del samling i S-hytta. Her 
hadde den nyvalgte festkomite med Kristin Kopland i spissen virkelig disket 
opp med koldtbord av ypperste kvalitet. 
 

 
 

Sosial samling i S-hytta 

 
Resultatene fra treningsstevnene sammenlagt viser også at det ikke bare er i 
kvantitet Skarpskytten regjerer på Løvenskioldbanen, men også i kvalitet. 
Sammenlagtvinner i klasse 3-5 beregnes ut fra de to beste resultatene. Årets 
vinner ble Lars Johan S, med hhv 243 og 244 som tellende. Resultatet som 
ikke ble gjeldende, nevnes ikke, men kan søkes frem på vår hjemmeside...
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Rapport fra Skytingens Dag 2010 
 
Skytingens Dag ble arrangert av Skarpskytten 6. juni på Løvenskioldbanen.  
31 funksjonærer (aktive skyttere og deres familier) var med og bidro til et 
arrangement vi virkelig kan være stolte av!! 

 
Allerede fra klokken 1200, da påmeldingen startet, viste det seg at 
markedsføringen hadde fungert. Til tider oppstod det kødannelser ved 
påmeldingen. Fra 12.00 til 16.30 putret det jevnt og trutt i kal. .22 fra over 60 
nye skyttere på 100 metersbanen, og innimellom noen skarpe skudd fra 
demo-skytterne på 200 m.  
 
Markedsføringen i forkant bestod av utdeling av invitasjoner, plakater på 
strategiske steder, invitasjoner på våpenavdelingen til XXL i Sandvika, 
Intersport i Bogstadveien samt Mekonomen på Rud. I tillegg annonserte vi i 
Budstikka og på ”Hva skjer” i Bærumsavisen samt skrev en artikkel på 
Budstikkas nettutgave.  
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Ekstra gledelig var det at været var på vår side, og at mange ble igjen etter 
skyting og satt ute i sola og koste seg med hamburgere og andre kioskvarer. 
 

Skarpskyttens grillkomite 

Skarpskyttens æresmedlemmer var også godt representert på 
Skytingens dag, her ved Hereid, Hestenes, Lønne og Bjone. 
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Programmet for de som møtte opp var inndelt i fem stasjoner: påmelding, 
teori/demo, skyting, film fra DFS og sist men ikke minst info om lagets 
aktivitet og utdeling av diplom, resultatkort og en liten premie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Målet med Skytingens Dag er ikke bare rekruttering. En viktig oppgave for 
DFS som organisasjon og for skytesporten generelt er å synliggjøre vår 
aktivitet. Det å skape aksept og forståelse for hobbyen vår, er avgjørende for 
skytesportens framtid. Så får vi krysse fingrene og håpe at innsatsen også 
resulterer i noen nye skyttere på sikt. 
 
En STOR TAKK til alle som bidro på arrangementet! Vi fikk absolutt vist oss 
frem fra vår beste side, og kan være stolte av innsatsen!  
 
Mange fine bilder fra Skytingens Dag ligger på www.skarpskytten.no  

Siw hadde hendene 
fulle med å sette 

sammen pakken hver 
enkelt fikk med seg. 

Sikkerhets-
opplæring og 
demonstrasjon 
av 
skytestillinger: 
Kai Magne, Ola 
og Thorstein  
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Skytetider på Landsskytterstevnet for våre skyttere 
 
Her er oversikt over når våre skyttere skal i ilden. Merk at dette er 
oppropstid. Selve skytingen starter en halv time senere.  
Du kan følge baneskytingen direkte på www.dfs.no  
 

Baneskyting Feltskyting 
    Lag Sk. Dato. Opprop Dato. Opprop 
Vasholmen, Frank V65 5 25 30.jul 10:10 01.aug 11:45 
Kobbeltvedt, Arne 1 10 6 30.jul 14:20 01.aug 13:10 
Thronæs, Roar 1 10 11 30.jul 14:20 01.aug 12:30 
Bøe, Ola 1 13 17 30.jul 16:20 01.aug 10:30 
Kopland, Kristin 1 14 37 30.jul 17:00 01.aug 10:50 
Lie, Bernt Christian 1 14 16 30.jul 17:00 01.aug 11:30 
Mauseth, Silje Røed R 18 22 31.jul 08:40 03.aug 14:40 
Nesland, Vegard Mauseth R 21 12 31.jul 10:25 03.aug 10:10 
Bjone, Anders R. 3 22 20 31.jul 10:50 03.aug 15:45 
Karlsen, Jan Erik 3 31 43 31.jul 17:30 03.aug 13:00 
Bjone, Roald 3 33 39 01.aug 07:30 03.aug 08:15 
Gvein, Michael ER 36 19 01.aug 08:30 04.aug 09:10 
Lie, Christian Aalerud ER 44 24 01.aug 13:10 04.aug 07:50 
Bjone, Ole-Kristian ER 46 7 01.aug 14:10 04.aug 14:20 
Løne, Jostein 2 53 8 02.aug 10:50 04.aug 07:50 
Hestenes, Bjarne V73 60 1 02.aug 11:30 31.jul 10:35 
Indergård, Lars V73 61 19 02.aug 12:50 31.jul 10:35 
Nesse, Per Kristian 2 55 9 02.aug 12:50 04.aug 10:10 
Haugvik, Even 4 59 37 02.aug 15:30 31.jul 13:30 
Svendsen, Trine 4 60 17 02.aug 16:05 31.jul 11:15 
Thoresen, Per 4 60 21 02.aug 16:05 31.jul 12:45 
Hansen, Terje 4 63 45 02.aug 17:50 31.jul 10:00 
Hereid, Lars Johan S. 4 64 7 02.aug 18:25 31.jul 14:45 
Sjursen, Thorstein J 66 8 03.aug 08:05 02.aug 12:20 
Baldersheim, Sigurd 4 67 18 03.aug 08:40 31.jul 11:00 
Kulseth, Nicholas J 70 24 03.aug 10:25 02.aug 10:50 
Gamnes, Jan Th 4 73 32 03.aug 12:50 31.jul 14:15 
Brinch, Karl-Henrik 4 74 23 03.aug 13:25 31.jul 09:45 
Olsen, Knut Olav 4 75 6 03.aug 14:00 31.jul 12:30 
Hereid, Lars Johan 5 79 8 04.aug 09:15 02.aug 08:45 
Mauseth, Kai Magne 5 79 12 04.aug 09:15 02.aug 08:45 
Vasholmen, Julius-Alexander Lileng J 80 14 04.aug 09:50 02.aug 09:30 
Reksten, Eirik 5 83 28 04.aug 11:35 02.aug 13:00 
Mauseth, Hanne 5 84 42 04.aug 12:40 02.aug 10:00 
Høybakk, Kathrine 5 88 4 04.aug 15:00 02.aug 11:00 
Olsen, Karl Johan 5 89 18 04.aug 15:35 02.aug 14:15 
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Resultater 
Her følger resultater fra diverse aktiviteter gjennom våren og forsommeren. 
 
Lagsmesterskap bane for seniorer. 
Det ble arrangert lagsmesterskap i baneskyting 7. juni. Vår regjerende 
dronning Kathrine Høybakk viste seg å være den sterkeste nok en gang, og 
dro i land seieren med seriene 50 – 47 – 50 – 94 – 100, totalt 341 poeng, 2 
poeng foran Hanne Mauseth og Even Haugvik. Jostein Løne vant kl 2 med 
ny pers og sterke 244 poeng, og Bernt Chr Lie vant kl 1 med 232 poeng. Vi 
gratulerer! 

Klasse 3-5   

Plass Navn Sum 

1 Kathrine Høybakk (5) 341 

2 Hanne Mauseth (5) 339 

3 Even Haugvik (4) 339 

4 Kai Magne Mauseth (5) 338 

5 Lars Johan S. Hereid (4) 334 

6 Karl Johan Olsen (5) 333 

7 Terje Hansen (4) 333 

8 Jan Erik Karlsen (3) 317 

9 Jan Th Gamnes (4) 217 

Klasse 2   

Plass Navn Sum 

1 Jostein Løne 244 

2 Per Kristian Nesse 237 

Klasse 1   

Plass Navn Sum 

1 Bernt Chr. Lie 232 

2 Ola Bøe 227 

 
Østlandscup, Seniorcup og Veterancup 
Skarpskytten har også i år meldt på lag i de nevnte cup’er.  
I Seniorcupen tok  Skarpskytten i mot Stange og Romedal, og gikk på et 
meget knepent tap mde 5 poengs margin. Lars Johan (den eldre, naturlig 
nok) var lagets beste med 342 poeng. Laget går dermed over i B-cupen, og 
skal møte Blaker i B-cupens første runde. 
 
I Østlandscupen gikk det bedre for vårt lag. Vi skulle møte Hadding på 
hjemmebane, men fikk beskjed om at de ikke klarte å stille lag, og måtte 
trekke laget. Dermed ble det walk over til 2. runde.  
Her ble Styrvoll trukket ut som våre motstandere, også denne kampen på 
hjemmebane. Styrvoll stilte med Hans Kristian Wear i spissen, som leverte 
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meget sterk skyting, med 348 poeng, hvorav de to nierne var 9,9 – på 
liggende. Dessverre for Styrvoll, og heldigvis for oss, var ikke noen av de 
andre skytterne på noen av lagene av samme kaliber. Nest beste skytter var 
10 poeng bak, men våre skyttere skjøt jevnt. 
Etter at 25-skudden var anvist, ledet Skarpskytten med 27 poeng, og til slutt 
endte vi opp med 2665 poeng, mot Styrvoll sine 2603. Våre beste skyttere 
ble Hanne og Kathrine med hhv 337 og 336 p. 
 
I Veterancupen hadde Skarpskytten en litt dårlig start, og ble klart slått av 
Gjøvik & Brusveen med 981 mot 1030.  
Videre i B-cupen skulle Skarpskytten ut i en trippelmatch mot Spydeberg og 
Blaker. Her var resultatet mye bedre, men det ble en 2. plass, 8 poeng bak 
Blaker som gikk videre. 
 
Samlagsmesterskap Stang og felthurtigskyting 26. mai  
(fra Østre-Posten) 
26. mai ble det arrangert samlagsstevne i Stang og felthurtigskyting på 
Løvenskioldbanen. Stangskytingen foregikk med ett hold på 100m og ett på 
200m og felthurtigskytingen på den litt trange plassen ved siden av 200m. 
Deltagelsen var ikke den aller beste med totalt 14 skyttere i sving, men 
nivået på vinnerne er gjerne høyt uansett deltagelse. 
Henrik Oppen ble kveldens store skytter, som inneholdt dobbelt- og 
tredobbeltseiere. At det skulle bli en dobbeltvinner var ingen overraskelse, 
men det må sies at det er en overraskelse at den vinneren ikke var Kurt Eirik 
Bekkevold.  
 
Stevnet åpnet med felthurtigskyting. Kurt Eirik var klart best innledningsvis 
og i semifinalene, med Henrik Oppen som en klar utfordrer. Kurt hadde 
kveldens beste tid med 6,55 i semifinalen. Henrik skjøt de første rundene 
ned på 9-tallet. Men dette er en marginal idrett. I best-av-tre finalen åpnet 
Kurt med 7,08 og tok den greit. I andre finalerunde slo Henrik til og skjøt 
7,30, mens Kurt fikk 9,51. I siste runde med økt press ble det 9,22 på Henrik, 
mens Kurt feilet. 
 
Under Stangskytingen skjøt Henrik Oppen meget gode 27 treff og imponerte 
spesielt på 1/4 (langholdet) med 14 gode treff og kun 1 hårfin bom, utført 
med en fin og kontrollert teknikk. 1/4 ble skutt først med Småen som finale. 
Første holdet telte som rangering og Henriks gode skyting la ett hardt press 
på utfordrerne, som bare måtte gi full gass på Småen. Det er ikke så lett 
bestandig, så det ble endel bomming. Henrik kunne greit kontrollere inn med 
13 treff og vant med 2 treff foran Kurt Eirik Bekkevold med Arne Grøtting på 
3. plass med 21 treff. 
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Skogsløp med skyting 
I terminlista kunne man 
lese at det skulle 
arrangeres skogsløp med 
skyting den 3. juni i år. I 
motsetning til tidligere år, 
ble det i år endelig 
arrangert. Det var ikke 
mange som var med på 
dette arrangementet, men 
kvaliteten var omvendt 
proporsjonal med deltakelsen. Pga forholdsvis klare aldersskiller på 
deltakerne, ble det delt inn i to heat a 3 utøvere. Vi er spesielt imponert over 
spirit og innsats fra Bjarne, som skyter i klasse V73! Dette er til etterfølgelse 
for alle som ikke prioriterte å være med på dette løpet.  
 

 
 
Alle deltakere var klasseført i skytterklassen, og skjøt således bare liggende.  
Resultatene ble som følger: 
 
Navn Løpstid Tillegg hold 1 Tillegg hold 2 Totaltid 
Kathrine Høybakk 00:12:12 00:01:00 00:01:00 00:14:12 
Even Haugvik 00:10:51 00:02:00 00:04:00 00:16:51 
Kai Magne Mauseth 00:11:10 00:01:00 00:00:00 00:12:10 
Jostein Løne 00:12:13 00:00:00 00:00:00 00:12:13 
Bjarne Hestenes 00:17:24 00:03:00 00:00:00 00:20:24 
Arne Kobbeltvedt 00:12:03 00:05:00 00:06:00 00:23:03 

Veteranheatet like etter målgang 
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Viken II, Fet 10-13 juni 
Skarpskytten hadde 22 deltakere fordelt på de fleste klasser.  
Da innledende skyting var over, kunne vi oppsummere at tre seniorskyttere 
og en veteranskytter hadde kvalifisert seg til søndagens mesterskap. Best 
blant seniorene var Kathrine med 242 poeng, Karl Johan hadde 241, og Lars 
Johan hadde 240. Lars Indergård – den ordentlige senioren - skjøt 249 på 
100 meter. 
Det er også noen skyttere som er ferdige med skytingen når de første 25 
tellende skuddene er skutt, nemlig klasse 1 og 2.  
Per Kristian Nesse skjøt 241 i klasse 2, og ble med dette vinner av sin 
klasse! Jostein Løne ble nr 5 med 238. 
I klasse 1 skjøt Bernt Christian Lie flotte 243 og satte ny pers. Det holdt til en 
4. plass. Førsteårsskytter Ola Bøe endte på 232 poeng. 
 
I tillegg til individuell skyting, hadde Skarpskytten for første gang på lang tid 
også samlagskyttere på alle tre lag.  
Kathrine hadde kvalifisert seg for Oslo sitt førstelag, og Karl Johan på 
andrelaget. Lars er selvskreven på veteranlaget. Christian Aalerud Lie var 
tatt ut på andrelaget blant ungdommene, endelig en Skarpskytterungdom på 
samlagsskyting igjen! 

 
Oslo sitt førstelag ble nr 4. Deltakere på andrelaget som ble nr 6 var: 
Christian Aalerud Lie (ER) – 98p 
Einar Dogger – (ER) – 100p 
Bendik W. Mork (J) – 99p 
Audun Holm Torgersen (J) – 98p 
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For veteranene i Oslo gikk det langt bedre, det ble seier med to poengs 
margin. Lars ble den aller beste lagskytteren, uavhengig av klasse, med sine 
100 poeng med 8 innertiere! Øvrige deltakere var Jan Erik Foss med 98 p, 
Øyvind Mørk med 99 p og Arne Grøtting med 100 p. 
 
I samlagskytingen for seniorer hadde vi også store forhåpninger på vegne av 
Oslo og Kathrine. Det skulle vise seg å ikke være ubegrunnet, for som for 
veteranene ble det også her seier i samlagsskytingen. En godkjent debut 
som lagskytter for Oslo for Kathrine, med sine 96 poeng bidro hun til seier til 
Oslo.  

 
 

Seniorlaget som vant, f.v Eivind Rørhuus-Øie, Bjarne Muri (begge Oslo Østre), Kathrine 
Høybakk (Skarpskytten) og Tobias Lillekvelland (Nordstrand) 

 
Etter at lagskytingene var 
unnagjort, gjensto de 
individuelle finalene. Her skjøt 
Karl Johan Olsen 100 på sin 
omgang, og endte på 341. 
Kathrine skjøt 99 i 
prinsesselaget og endte også 
på 341. Lars Johan jr fikk 98 
og 338 totalt. 
Men dagens prestasjon sto 
Lars Indergård for. Fra skive 4 
la han inn nok en kanonserie 
denne dagen, som gjorde at 
han vant direkte. 
Bildet til høyre taler for seg selv. 

 

Mesterskapsomgangen til Lars Indergård 
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Løvenskioldbanestevnet 2010 
 
Skarpskytten arrangerte Løvenskioldbanestevnet torsdag 24. – lørdag 26. 
juni. Totalt 306 skyttere deltok. Dette er ny deltakerrekord. Det ble oppnådd 
mange meget gode resultater, blant annet tangerte Trond Bergan 
banerekorden på 200 meter etter 250 poeng på de første 25 skuddene, og 
99 på omgangen! 
 
Klasse 3-5     
1 Trond Bergan Jondalen 349 13* Gylt medalje 
2 Ola Tore Dokken Nordre Land 347 19* Sølv medalje 
3 Jan-Ole Skotterud Rælingen 346 11* Bronse medalje 
Klasse 1     
1 Lars Gulbrandsen Kongsberg 246 10* Sølv medalje 
Klasse 2     
1 Ivar Arnesen Råde 245 6* Sølv medalje 
Klasse V55     
1 Øivind Mørk Oslo Østre 347 16* Sølv medalje 
Klasse AG3     
1 Runar Staveli Oslo 

Garnisons 
229 4* Sølv medalje 

Klasse HK416     
1 Jan-Ole Skotterud HV-02 226 2* Sølv medalje 
Klasse Rekrutt     
1 Eskil Ottosen Vestre Toten 349 23* Gylt medalje 
2 Henrik Larsen Eidsberg 348 18* Sølv medalje 
3 Robin Dahl Helgesen Urskog 345 13* Bronse medalje 
Klasse Eldre rekrutt     
1 Simen B. Larsen Asker 350 22* Gylt medalje 
2 Kristian Fagernes Rælingen 349 23* Sølv medalje 
3 Sindre Andersen Frogn og 

Drøbak 
349 22* Bronse medalje 

Klasse Junior     
1 Tord Inge Enger Ullensaker 350 26* Gylt medalje 
2 Bjørnar Sletmo Båstad 349 21* Sølv medalje 
3 Sarah Yvonne Karlsen Rakkestad 349 18* Bronse medalje 
Klasse V65     
1 Robert Larsen Torsnes 350 30* Sølv medalje 
Klasse V73     
1 Magne Gromsrud Urskog 348 16* Sølv medalje 
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Safari Management arrangerer jakt- og fiskereiser for 
privatpersoner og næringsliv. 

VÅRE PRODUKTER  
•  Jakt av alle lovlige arter over hele verden. 
•  Ferie- safarireiser i Afrika  
•  Fiske av alle type arter, enten i havet eller i ferskvann  
•  Events - store eller små både i Norge og utlandet  
•  Bedriftsturer som kick off, bonusturer for ansatte eller kundeturer  
•  Foto- og filmsafari i inn- og utland  
•  Ekstrem opplevelse for de virkelig kresne 

Besøk oss på www.safarimgm.com 

 

Nye t-skjorter til Landsskytterstevnet 
 
Laget har bestilt t-skjorter med samme design som jakkene. De koster 270 
kroner, og blir levert før Landsskytterstevnet. Alle skjorter blir med til LS på 
Elverum. Ta kontakt med Kai Magne for bestilling og utlevering 
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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! 
 
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! 
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NM skogsløp med skyting 

 
 
 
 
Fra Skarpskytten er det påmeldt 17 deltakere til 
NM i skogsløp. Innledende feltskyting blir brukt 
som skytegrunnlag. Torsdag morgen skal det 
løpes jaktstart. De med 30 treff starter først. Et 
minutt etter (30 sek for finfelt alle klasser) starter 
de med 29 treff osv. Løype for de som har skutt 
finfelt er 2,8 km og det dobbelte for 
grovfeltskyttere. 
Les mer om dette på www.dfs.no 
 
 
 

 
 
Navn: Klasse 
Per Kristian Nesse Senior - menn 
Hanne Mauseth Senior - kvinner 
Vegard Mauseth Rekrutt - gutter 
Kai Magne Mauseth Senior - menn 
Bjarne Hestenes V65 - menn 
Kathrine Høybakk Senior - kvinner 
Eirik Reksten Senior - menn 
Jan Th. Gamnes V55 - menn 
Julius-Alexander L. Vasholmen Junior - gutter 
Kristin Kopland Skytterkl. (kl. 1) - kv. 
Jan Erik Karlsen V55 - menn 
Arne Kobbeltvedt V55 - menn 
Karl Johan Olsen Senior - menn 
Silje Røed Mauseth Rekrutt - jenter 
Jostein Løne V55 - menn 
Even Haugvik Senior - menn 
Terje Hansen Senior - menn 
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Vi har gleden av å innby til vår tradisjonsrike 

Kongeskyting 
lørdag 28. august 2010 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 
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Terminliste 2010 
Av endringer er det verdt å merke seg at samlagsstevnet er flyttet fra 15. til 
22. august pga. NM 300m samme helg. 
 
Husk Kongeskytingen 28. august! 
 

Dato: Dag: Kl.: Skyting: Avstand: Sted: 
30.jul - 7.aug  Fre - Lør   Landsskytterstevnet 100/200 Elverum 
9.aug  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
12.aug  Torsdag  17.30 Beste skytter III 200 Løvenskioldbanen 
12.aug  Torsdag  17.30 Trening 100 Løvenskioldbanen 
22.aug  Søndag   Samlagstevne 100/200 Løvenskioldbanen 
16.aug  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
19.aug  Torsdag  17.30 Trening 100 Løvenskioldbanen 
19.aug  Torsdag   Samlagets prem./ Int. cup 200 Løvenskioldbanen 
23.aug  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
26.aug  Torsdag  17.30 Trening 100 Løvenskioldbanen 
28.aug  Lørdag  10.00 Kongeskyting Hele banen Løvenskioldbanen 
30.aug  Mandag  17.30 To-Ti V / Chr. Seeberg 200 Løvenskioldbanen 
30.aug  Mandag   Damenes pokal 200 Løvenskioldbanen 
30.aug  Mandag   Grumpelskyting 200 Løvenskioldbanen 
2.sep  Torsdag   Prinseskyting 100 Løvenskioldbanen 
2.sep  Torsdag  17.30 Beste skytter IV 200 Løvenskioldbanen 
6.sep  Mandag  17.30 Trening 200 Løvenskioldbanen 
9.sep  Torsdag   Rekr. / Jun.pokalene 100 Løvenskioldbanen 
11.sep  Lørdag  13.00 Løvenskioldbanepokalen 200 Løvenskioldbanen 
30.sep  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
5.okt  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
7.okt  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
12.okt  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
14.okt  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
19.okt  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
21.okt  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
26.okt  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
28.okt  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
2.nov  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
4.nov  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
6.nov  Lørdag  10.00 Jaktfelt II 100 Løvenskioldbanen 
6.nov  Lørdag  10.00 Jegergruppas premie 100 Løvenskioldbanen 
6.nov  Lørdag  10.00 Harald Uggen 100 Hjortebanen 
9.nov  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
11.nov  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
13.nov  Lørdag   Generalforsamling  Løvenskioldbanen 
16.nov  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
18.nov  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
23.nov  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
25.nov  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
30.nov  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
1.des  Onsdag   Ombudsmøte  Årvoll 
2.des  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
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2.des - 5.des  Tor - Søn   Oslo Open 15 Ekeberghallen 
2.des - 5.des  Tor - Søn   Åpent stevne 15 Årvoll 
3.des - 4.des  Fre - Lør   Åpent stevne 50 Idrettshøgskolen 
7.des  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
9.des  Torsdag  18-21 Innendørspokalen 1 av 4 50 Idrettshøgskolen 
14.des  Tirsdag  17-19 Trening 50 Idrettshøgskolen 
16.des  Torsdag  18-21 Trening 50 Idrettshøgskolen 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
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Lading av ammunisjon 
av Kai Magne Mauseth 
 

Jeg skal i de kommende nummerne av Rifleposten belyse forskjellige sider 
av hjemmeladingens fagområde, om man kan kalle det et fag. 
 
Jeg har ladet bane- og jaktammunisjon i en god del år, men er langt fra 
utlært. Jeg både håper og tror at jeg kommer til å lære en hel del selv 
gjennom å skrive disse artiklene, selv om hovedhensikten selvsagt er å lære 
bort og inspirere leseren til å prøve dette selv.  
 
Hva så med sikkerheten rundt lading? Jeg vil påstå at hjemmelading er 
ufarlig hvis man bruker hodet. Tar man de forholdsregler som er nødvendig 
og bruker de data som blir gitt fra produsentene så er det liten sjanse for at 
noe skal skje. Men testing med kruttyper og ladevekter ut over det som er 
oppgitt på boksen bør forbeholdes de med nok erfaring til å være sikre på 
hva de driver med. 
 

Hjemmelading og lønnsomhet? 
Er dette lønnsomt? For en baneskytter – ja, i aller høyeste grad. 
Baneammunisjon av god kvalitet i kaliber 6,5x55 koster ca 6 kr pr skudd 
uavhengig av om det står Norma, Raufoss eller Lapua på pakken.  
Hjemmeladd ammunisjon av samme kvalitet koster ca det halve, altså 3 kr pr 
skudd i innsparingspotensiale. Skarpskytten selger alle ladekomponenter 
man trenger til dette til alle medlemmer, eller man kan kjøpe det selv på det 
åpne markedet. 
 
Man trenger naturligvis litt utstyr for å få til dette, men med ca 4000 kr så er 
man godt nok oppsatt med utstyr til å lade god ammunisjon. Med en 
innsparing på 3 kr pr skudd, så skal ikke en aktiv baneskytter spesielt langt 
ut i sesongen før investeringen er innspart. En skytter som skyter 50 
banestevner og 10 feltstevner pluss interne skytinger og treninger kan fort 
komme opp i 5000 skudd i løpet av et år, og da kan man jo regne selv... 
 
Skarpskytten har også ei ladepresse som tilhører fellesskapet, som skal 
være til rotasjon blant de aktive skytterne som har behov for å låne denne.  
 
Så hva trenger man av utstyr? Jo, det mest essensielle man trenger er 
selvsagt ladepressa. Jeg hadde god erfaring med å starte min ”karriere” 
med ei enkel presse der man lader patronen steg for steg, og man har full 
kontroll på alle stasjonene tomhylsa skal gjennom før den blir til en patron. Ei 
enkeltstasjonspresse finnes det en hel del av på markedet, og koster opp 
mot 2000 kr. Skal man lade mye ammunisjon, kan det være like greit å 
investere i ei stasjonspresse med en gang. 
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Videre trenger man selve kalibreringsverktøyet, som vi kaller die. Et die-sett 
med sizer-die og seater-die for hhv å presse hylsa og å sett kula i hylsa 
koster mellom 400 og 500 kr. 
Man bør ha et kruttmål for å måle opp kruttmengden i hver patron, og man 
må ha ei kruttvekt for å justere inn riktig mengde krutt som kruttmålet gir. 
Tilsammen koster dette mellom 1000 og 1500 kr. Eventuelt så kan kruttmålet 
kuttes ut, da man kan dryppe krutt oppi kruttvekta til den har rett vekt. 
Hvis pressa har innebygget tennhette-isetter, så har man godt nok verktøy 
for å begynne å sette sammen krutt, tennhetter, hylser og kuler til en patron. 
Du trenger også smøremiddel for hylsene. Skaff gjerne et vannløselig 
middel, da vasker man av det med varmt vann i forkant av skytingen. 
I tillegg er det viktig å ha tilgjengelig ei ladebok, slike finnes det mange av. 
Kjøper du Norma sin Handladdningsmanual eller Ladeboken utgave 6, evt 
begge to, så har du nok støttelitteratur for å komme i gang på sikker måte. 
Som med alt annet innenfor sporten vår så kan man selvsagt handle mye 
utstyr utover dette, men dette er grunnpakken som gir deg godt nok grunnlag 
for å begynne med hjemmelading. 
 
Det samme utstyret kan du også lade jaktammunisjon med. Man trenger et 
die-sett pr kaliber man skal lade, så jo flere kalibre du har, jo mindre delsum 
pr kaliber, og høyere lønnsomhet. 
 
Jaktammunisjon er det spesielt mye å spare pr skudd, slik at mengden 
skudd i løpet av et år trenger ikke være så høy som ved baneskyting. For å 
ta et eksempel så koster Norma Oryx i .30-06 knappe 30 kr pr skudd ferdig 
ladd. Hvis du lader denne ammunisjonen selv, så koster en ferdig patron 
mellom under 9 kroner pr skudd, altså 1/3 av prisen! 
 
I de neste nummerne vil jeg skrive om forskjellige ladekomponenter og selve 
ladeprosessen. 
 
Sammenligning av krutt 
For de som allerede er i gang med hjemmeladingen, så har jeg tenkt å si litt 
om sammenligning av krutt fra forskjellige lot’er. 
Jeg har blitt spurt flere ganger om hvordan man beregner riktig kruttmengde 
fra en lot til en annen for å beholde samme utgangshastighet, eller hvor mye 
mer/mindre fart kula får ved å beholde samme kruttmengde. 
 

Jeg har her som eksempel to lot'er med N-19. Lot nr 95054 og 105011. 
 
Jeg lader med Norma Golden Target, som er samme kule som Norma 
Diamond Line, men uten Moly-coat. Jeg bruker altså ladedata for Diamond 
Line. Med lot 95054 bruker jeg 43,0 grain krutt, som teoretisk gir meg en 
utgangshastighet på 840 m/s med 740 mm pipe. Med kortere pipe kan du 
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forvente 2-3 m/s lavere hastighet pr cm pipe. 
 

     
 

 
 
Jeg skal nå skifte fra lot 95054 til 105011, men beholde hastigheten, for å få 
tilnærmet samme treffpunkt med patroner med forskjellige kruttlot'er. 
Gammel lot gir meg en variasjon fra minimum til maksimum ladning på 4,0 
grain, mens ny lot gir meg en variasjon på 4,8 grain. Jo større spenn mellom 
min og maks kruttvekt, jo mer fleksibelt krutt å lade med. Dette pga at da har 
0,1 grain prosentvis mindre å si hvis det skulle variere litt hva kruttmålet gir 
patronene.  
 
Jeg ser her at dataene for disse to lotene ikke er helt sammenfallende, og for 
å finne ut av hvor jeg skal legge meg på ladevekt, så tegner jeg opp kurvene 
for kombinasjonen ladevekt/utgangshastighet for begge lotene på et 
millimeterark. For at det skal blir tydeligere å lese, har jeg laget et 
dataversjon av arket: 
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Her ser jeg at 43 grain gir 840 m/s med den gamle loten. Med ny lot er det 
dermed bare å lese fra 840 m/s til den treffer kurven, og lese ned til kruttvekt, 
og svaret blir ca 43,5 grain. 
 
Man kan også bruke en kalkulator som Norma har lagt ut om man har tilgang 
til internett. Gå til  
http://www.norma-skytterlag.net/tabell/krkalk.htm og legg inn data på 
kruttboksen der. 
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Om forskjellige ting 
 
Valg av NY PRESIDENT I DFS 
 
Presidenten i DFS, Hans O Kveli, stiller ikke til gjenvalg på årets skytterting. 
Hvem som velges til ny president, avgjøres på årets skytterting i forkant av 
LS, men det som er svært interessant i Skarpskytten-sammenheng, er 
valgkomiteens forslag: Jan Erik Karlsen. 
 
Som de fleste kjenner til er Jan Erik Karlsen ærverdig medlem av vårt 
ærverdige Skytterlag. Han er pensjonert generalmajor fra Hæren, og han har 
blant annet bygget opp Skyteundervisningen på Idrettshøyskolen. Han er 
også en habil 4.klasse baneskytter. Skarpskytten kan bare ønske han lykke 
til med valget! 

 
# 

 
Ærverdig medlem Lycke er i Purdey-modus om dagen, og han har to 
skytevåpen i bestilling fra Purdey.  
 

# 
 

Årets Landsskytterstevne avvikles på Elverum, og fra Jegergruppen deltar 
både leder og nestleder. For leder av Jegergruppen er dette hans 4. LS på 
rad, mens nestleder Kobbeltvedt debuterer. Det sies at nestleder 
Kobbeltvedt gleder seg stort, og han har ligget i hardtrening i hele vår og 
sommer. Selv sier han at han er godt mentalt forberedt, og det virker 
betryggende. Mannen har som kjent en stor mental takhøyde! 

 
# 
 

Unge Hereid, Lars Johan S. er i storslag om dagen. Han har 244 som rekord 
for sesongen så langt, og han har allerede skutt seg opp i kl. 5. 

 
# 
 

Interessant nyvalg av President i Norges Skytterforbund: Jan Tore Berg-
Knutsen har så langt vært kjent som en sann tilhenger av DFS. 

 
# 
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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 2010 
 

Skarpskyttens Grillfest 
 

Onsdag 4. august kl 18:00 
inviteres Skarpskyttens medlemmer, 
supportere og venner til grillfest. 
 

Adresse: Olav Schulstads Vei 7, Elverum 

 

Grillmat og drikke tas med av den 
enkelte. Festkomiteen står for 
tilbehør til grillmaten, kaffe og 
dessert. 
 

S.U. innen 3. august til festkomiteen 
v/Kristin Kopland 
e-post: kristin@kopland.com 
Mobil: 91 85 79 23 
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Resultattipping baneskyting Landsskytterstevnet 2010 
 
Tipperens navn: _____________________________________________ 
 

Navn Tippet res Navn Tippet res 

Vasholmen, Frank   Svendsen, Trine   

Kobbeltvedt, Arne   Thoresen, Per   

Thronæs, Roar   Hansen, Terje   

Bøe, Ola   Hereid, Lars Johan S.   

Kopland, Kristin   Sjursen, Thorstein   

Lie, Bernt Christian   Baldersheim, Sigurd   

Mauseth, Silje Røed   Kulseth, Nicholas   

Nesland, Vegard 
Mauseth   Gamnes, Jan Th   

Bjone, Anders R.   Brinch, Karl-Henrik   

Karlsen, Jan Erik   Olsen, Knut Olav   

Bjone, Roald   Hereid, Lars Johan   

Gvein, Michael   Mauseth, Kai Magne   

Lie, Christian Aalerud   
Vasholmen, Julius-
Alexander Lileng   

Bjone, Ole-Kristian   Reksten, Eirik   

Løne, Jostein   Mauseth, Hanne   

Hestenes, Bjarne   Høybakk, Kathrine   

Indergård, Lars   Olsen, Karl Johan   

Nesse, Per Kristian   Haugvik, Even   

Flotte premier! 
Kupongen leveres innen fredag 30. juli kl 1000 enten direkte til noen i 
direksjonen eller pr. epost til hanneogkaimagne@online.no. Vinner kåres 
onsdag kveld på Skarpskyttens grillfest. 
Kupongen er også tilgjengelig på www.skarpskytten.no  
5 p for rett sum, 4 p for ett poeng avvik, 3 p for to poeng avvik , 2 p for tre 
poeng avvik, 1 p for fire poeng avvik. Fem poeng eller mer avvik gir 0 
poeng. 
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