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DIREKSJONEN 2011
Terje Hansen

Leder

Dønskitoppen 10 L. 1346 Gjettum
Kai Magne Mauseth

900 14 360

terjehans1@gmail.com

990 93 662

hanneogkaimagne@online.no

977 53 540

even@haugvik.com

905 99 031

jangamnes@hotmail.com

468 12 835

hanneogkaimagne@online.no

Nestleder

Dønskiveien 76 A. 1356 Gjettum
Even Haugvik

Kasserer

Benedikts vei 31B. 1362 Hosle
Jan Th Gamnes

Sekretær

Høgåsvn. 9. 1352 Kolsås
Hanne Mauseth

Leder ungdomsutvalget

Dønskiveien 76 A. 1356 Gjettum
Jostein Løne

Leder jegerutvalget

Gråbrødrev. 4 D. 0379 Oslo
Knut Olav Olsen

478 57 689

Våpenmester

Skytten 77. 1348 Rykkin

934 83 296

kolols@online.no

957 83 945

lj@hereid.no

454 01 382

kjo@nois.no

Lars Johan S. Hereid Vararepresentant
Gamle Hovsetervei 2 A. 0768 Oslo
Karl Johan Olsen

Vararepresentant

Hammerstadsgt. 23d. 0363 Oslo
Ungdomsutvalget 2011
Hanne Mauseth

Leder

468 12 835

Bernt Lie

Medlem

917 86 670

Kathrine Høybakk Medlem

951 27 034

ungdomsutvalget@skarpskytten.no

Jegerutvalget 2011
Jostein Løne

Leder

478 57 689

Arne Kobbeltvedt

Medlem

932 81 599

Trygve Ørnhøi

Medlem

924 43 838

Festkomiteen 2011
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

lahereid@cisco.no
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Generalforsamling 13. november 2010.
Møtet ble satt kl. 1740 med 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
1. Åpning ved formannen.
Terje Hansen ønsket velkommen og henviste til møteinnkallingen som ble
sendt ut den 29. oktober d.å. Innkalling og dagsorden ble gjennomgått. Det
fremkom to kommentarer til dagsorden: 1. Regnskap 2010 og budsjett 2011
behandles hver for seg, enstemmig godkjent. 2. Sak ”Skytternes og
Jegernes Hus” er en orienteringssak og skal ikke behandles av
Generalforsamlingen. Godkjent mot to stemmer. Generalforsamlingen ble
deretter erklært som lovlig satt.
2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
Kathrine Høybakk og Eirik Reksten ble enstemmig valgt.
3. Årsberetning.
Formannen leste opp Direksjonens årsberetning. I tillegg til enkelte
redigeringsmessige endringer ble følgende bemerket: Kai Magne Mauseth
har også vært med i utarbeidelse av Rifleposten. Laget har arrangert
Skogsløp med skyting 3. juni 2010. Resultater/poeng fra Norgescup for våre
skyttere medtas. Det var 63 deltakere på Skytingens Dag. Lars Johan S.
Hereid hadde Treningsstevnenes beste totalresultat; 487 poeng. Han
kvalifiserte seg også til finale i Viken II bane. Christian Aalerud Lie deltok på
samlagets 2. lag for rekr/juniorskyttere på Viken II bane.
Leder av Ungdomsutvalget Hanne Mauseth leste Rapport for
Ungdomsutvalget. Leder av Jegergruppen Jostein Løne leste Rapport for
Jegergruppen.
Med endringer og kommentarer nevnt ovenfor ble Årsberetning 2010
enstemmig godkjent. Korrigert beretning legges ut på lagets hjemmesider.
4. Regnskap 2010.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Even Haugvik. Revisjonsberetning
ble lest av Anders R. Bjone. Regnskapet ble godkjent uten merknader.
5. Innkomne forslag.
Ingen forslag til behandling.
6. Årskontingent.
Gjeldende kontingentsatser beholdes uendret for 2011. Enstemmig
godkjent.
7. Budsjett 2011.
Budsjettet ble gjennomgått av kasserer. Det fremkom følgende
kommentarer: Strømutgifter for de tre hyttene bør gjennomgås med tanke på
reduksjon. Posten telefon (6900) strykes. Post 6600 Reparasjon/vedlikehold
bygning økes til kr. 25.000 i tilfelle takarbeider på S-hytta. Med disse
kommentarene ble budsjettet enstemmig godkjent.
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8. Valg.
Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Lars Johan S. Hereid. Han pekte på
at laget har mange og store aktiviteter i 2011, bl.a. Viken II bane.
Følgende ble valgt:
Verv
Navn
Valg
År
Leder
Terje Hansen
Gjenvalg
1 år
Nestleder
Kai Magne Mauseth
Gjenvalg
2 år
Sekretær
Jan Th Gamnes
Ikke på valg
2 av 2
Kasserer
Even Haugvik
Gjenvalg
2 år
Våpenmester
Knut Olav Olsen
Ikke på valg
2 av 2
Leder jegergruppen
Jostein Løne
Gjenvalg
2 år
Leder ungdomsutvalget
Hanne Mauseth
Gjenvalg
1 år
Vararepresentanter
Lars Johan S. Hereid
Ikke på valg
2 av 2
Karl Johan Olsen
Ikke på valg
2 av 2
Medlemmer ungdomsutvalg
Bernt Lie
Ikke på valg
2 av 2
Torstein Lium
Ny
2 år
Kathrine Høybakk
Ny
2 år
Medlemmer jegergruppen
Arne Kobbeltvedt
Gjenvalg
1 år
Trygve Ørnhøi
Ny
1 år
Revisorer
Lars Johan S Hereid
Gjenvalg
1 år
Anders R. Bjone
Gjenvalg
1 år
Medlemmer festkomité
Lars Johan Hereid
Gjenvalg
1 år
Kristin Kopland
Gjenvalg
1 år
Lars Johan S. Hereid
Gjenvalg
1 år
Medlemmer valgkomite
Roald Bjone
Gjenvalg
1 år
Bjarne Hestenes
Gjenvalg
1 år
Direksjonen fikk fullmakt til å utvide Festkomiteen med ytterligere en person.
Direksjonen fikk fullmakt til å utpeke ombudsmenn til Samlagets
Ombudsmøte.
Alle valg var enstemmige.
9. Følgende personer har prokura og underskriftsrett (hver for seg):
a. Leder
b. Nestleder
c. Kasserer
Postadressen følger lederen, dvs. fortsatt adresse i Bærum.
Møtet ble hevet kl. 1905.
Referent: Jan Th Gamnes
Løvenskioldbanen, 13. november 2010.
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Kongeskytingen 2010
Årets Kongeskyting gikk av stabelen den 28. august i år, med 20 skyttere
pluss noen støttespillere og supportere på andre vis. Etter innmarsj til Shytta, salutt m/dertilhørende salutt-akevitt, åpningstale av leder Terje Hansen
og trekning av skyterekkefølge, kunne skytterne begi seg til standplass for å
skifte og gjøre seg klar til dagens skyteprogram.
Kai Magne, Karl Johan og Knut Olav hadde brukt storparten av
fredagskvelden på å rigge i stand et tak på standplass, da værvarselet var
noget stusselig med tanke på gjennomføringen. Dette fungerte utmerket, da
dagen startet med regn.
Tidligere Kong Per Thoresen trakk skive 1, og de andre skytterne var godt
fornøyd med det.
Etter hvert gav regnet seg, men vinden økte på, og det blafret faretruende i
presenningen. Ingeniørene som hadde konstruert taket, hadde ikke tenkt på
at presenningen kunne gå til himmels, og det var akkurat det som skjedde i
et kraftig vindkast. Restene av taket ble ryddet unna, og vi fikk gjennomført
gjenstående nedganger under åpen himmel.
Resultatmessig var det jevnt hele veien. Etter 3. nedgang var stillingen slik:
Hanne og Per hadde mistet ett poeng, Roald to, Kai Magne, Lars Johan S og
Karl Johan hadde mistet tre. Skytterne kjente at presset økte, skulle man tro.
Etter 4. nedgang var det fremdeles
samme plassering på de 6 første, og
Even hadde også hentet inn de som lå
på delt 4. plass.
I siste nedgang fikk Per en 8’er, og
Hanne skjøt flaggskudd. Jubelen var
stor da plakaten med 9-tallet kom opp
ved skivene, og Skarpskytten for tredje
år på rad kunne kåre en Dronning.
Da vi var ferdige med siste skudd, så
kom regnet tilbake. Perfekt timing, eller
kanskje var det litt flaks…
Det ble behørig feiring av Dronning og
det øvrige Skydeselskab i S-hytta
videre utover kvelden, med det
tradisjonelle programmet bestående av
en bedre 3-retters middag, taler og
festivitas til de sene nattetimer.
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Regjerende dronning Kathrine Høybakk stilte ikke opp for å forsvare sin tittel,
da Kongeskytingen også i år kolliderte med siste runde i Norgescupen. Det
samme skjedde for øvrig også året før. Direksjonen har tatt
tilbakemeldingene til etterretning, og derfor i første møte etter
Generalforsamlingen sørget for at dette ikke skjer i 2011 også, ved å flytte
Kongeskytingen fra siste helg i august, til lørdag 3. september 2011.
For øvrig må kanskje Direksjonen vurdere å bytte navn på arrangementet fra
Kongeskyting til Dronningskyting hvis denne trenden fortsetter…

Æresmedlem Gunnar Lønne er som alltid på plass
når det er Kongeskyting eller store arrangementer i
regi av Skarpskytten.
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Jostein og Vegard var årets
fanebærere.

Våpenmesterens hjelm er kommet til rette.
Blir nok lenge til noen ser denne karen uten hjelm…
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Resultater:
Prøveskudd
Skive Navn
1. 2. 3.
1
Per Thoresen
8 9
9
2
Roald Bjone
8 8
9
3
Bernt Chr. Lie
9 9
6
4
Per Kristian Nesse
9 9
9
5
Lars Johan S. Hereid 8 8
8
6
Lars Johan Hereid
9 9
9
7
Jostein Løne
9 8
9
8
Even Haugvik
8 9
9
9
Bjarne Hestenes
9 8
9
10
Frank Vasholmen
9 9
9
11
Anders R. Bjone
7 9
8
12
Kai Magne Mauseth 9 9
9
13
Dag Fossli
9 5
9
14
Arvid Meek
8 8
9
15
Hanne Mauseth
9 9
8
16
Lars Indergård
9 6
8
17
Terje Hansen
8 9
9
18
Karl Johan Olsen
9 9
9
19
Knut Olav Olsen
9 9
9
20
Torstein Lium
0 0
0

1.
9
8
5
5
8
6
4
8
4
6
6
9
8
7
8
8
8
7
8
4

Nedganger
2. 3. 4.
9 8 8
8 9 7
7 7 5
8 7 8
9 7 7
7 8 8
9 8 6
7 8 8
3 4 6
9 7 8
2 7 5
7 8 7
0 4 7
8 7 9
9 9 8
7 8 4
7 8 8
9 6 9
7 9 7
7 1 2

5. Sum Nr Eo.
8
42 2
6
38
5
29
6
34
9
40 5 87
8
37
8
35
8
39 6 8
3
20
9
39 7 68
3
23
9
40 3 9
5
24
8
39
67
9
43 1
7
34
7
38
7
38
9
40 4 88
0
14

Tradisjonen tro ble det mandag 30. august skutt om følgende pokaler:
Chr. Seebergs minnepremie er tilknyttet Kongeskytingen og teller
sammenlagt med Kongeskytingen. Det er klasse 1, 2, V65 og V73 som kan
konkurrere om denne. Vinner i år som i fjor ble Jostein Løne med 83 poeng.
To-Ti V pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Lars
Johan S. Hereid med 88 poeng. Denne pokalen er det klasse 3- 5 og V55
som konkurrerer om.
Grumpelskytingen. Det ble kåret følgende vinnere:
Grumpelpremien ble vunnet av Jostein Løne med 98 poeng.
Damenes Premie ble vunnet av Terje Hansen med 95 poeng.
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Skyteskole for voksne
Laget har det siste året hatt en gledelig tilvekst av nye rekrutteringsskyttere,
samtidig som de aller fleste fra tidligere år er med videre. Entusiastiske
foreldre er til stede og støtter sine håpefulle, men har lite å ta seg til mens
ungene skyter. Etter forslag fra ungdomsleder Hanne fikk undertegnede
ansvar for å tilby skyteskole for interesserte foreldre (og andre). I høst har vi
derfor hatt seks engasjerte voksne på et nybegynnerkurs etter opplegg fra
Skytterkontoret/DFS. Det var litt variasjon i skytekunnskapen ved oppstart,
slik at vi valgte å begynne på ”scratch” for å få med alle.
I løpet av fem kvelder på 50-metersbanen på NIH har vi gått gjennom teori
og praktisk skyting. Teoridelene har vært: sikkerhetsbestemmelser og
opptreden på og utenfor standplass, Sauer-geværets oppbygging og
siktemidler, grunnleggende skyteteknikk (stilling, sikting, avtrekk), DFSorganisasjonen, skyteprogrammer og kommandoer på stevner, puss og
vedlikehold av våpen m/demonstrasjon. Praktisk skyting ble gjennomført
hver kveld, liggende først med bruk av støtte, senere med reim. Enkelte
forsøkte seg på knestående i tillegg.
Det var morsomt å se hvor raskt ”elevene” tok til seg kunnskap og omsatte
dette i til dels svært bra skyting etter hvert. Så nå har Skarpskytten fått seks
nye klasse 1 skyttere som er klare for sesongen 2011!
Jan Th G

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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Innendørssesongen i gang
Skarpskytten har trening i vinterhalvåret på Norges idrettshøgskole ved
Sognsvann. Skytetidene er tirsdag fra 1700-1900, og torsdag fra 1800-2100.
På torsdager er den første timen forbeholdt ungdommene.
Skarpskytten har i år tre lag med i Akershusserien. 1 lag i 1. div, 1 lag i 3.
div, og 1 lag i den nyopprettede 5. div. I de to første rundene har det gått bra,
og vi venter spent på resten av serien. Svært gledelig er det at vi har fått
med Per Kristian, Jostein og Torstein med på 5. divisjonslaget, og ut fra
resultatene i runde 2 lover dette meget godt for resten av sesongen!
Det første offisielle Landsdelsmesterskap i 15 m ble gjennomført sist i
november, uten de helt store resultatene. Kai Magne Mauseth ble eneste
skytter som kvalifiserte seg til finale, men nådde ikke helt opp.
Skytingen om innendørspokalen er allerede i gang, og ikke uventet har
Kathrine Høybakk tatt ledelsen med sin samboer Eirik Reksten hakk i hæl.
De 3 beste av 4 resultater teller sammenlagt.

Safari Management arrangerer jakt- og fiskereiser for private 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
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Rapport fra Jegergruppen
Jegergruppens har i inneværende år ivaretatt sine tradisjonelle gjøremål
uten store problemer. Jegergruppens ambisjonsnivå er ikke skyhøyt, men vi
bruker det meste av vår arbeidsinnsats der vi får mest igjen. Jegergruppens
hovedfokus har i alle år vært å bemanne 100 m slik at våre medlemmer – og
andre – får gjennomført obligatorisk trening og deretter avlagt storviltprøven.
Så også i år.
I år har Jegergruppen bemannet 100 m på tirsdager. Vi startet første tirsdag
etter påske, 6. april, og vi har bemannet 100 m hver eneste tirsdag gjennom
vår, sommer og høst til det var slutt på sommertiden – da kom mørket for
brått på. Siste dag vi holdt 100 m åpen var 2. november.
Vi har i år opplevd større tilstrømning til vår dag enn tidligere år, og de
tilbakemeldingene vi har fått har kun vært positive, av og til nesten
panegyriske.
Åpningstidene på 100 m er fra kl 1700 og utover så lenge det kommer
skyttere og/eller så lenge det er skytelys. Med uvurderlig hjelp fra Trygve
Ørnhøi, Bjarne Hestenes og Lars Indergård har banen for alle praktiske
formål vært åpen for skyting fra kl 1530. Dette er Jegergruppen, og resten av
Skarpskytten for øvrig, de ovenfornevnte herrer evig takknemlige for.
Jegergruppen arrangerer jaktfeltstevne 1 og 2 hhv. vår og høst. Oppmøtet i
år var akseptabelt. Sammenlagtvinneren får napp i Jegerpokalen, som må
vinnes 3 ganger for å fåes til odel og eie.
Årets vinner ble Claus Danckert Krohn. Jegergruppen gratulerer. Ærverdig
medlem Lycke kom på en hederlig 2. plass.
Så er det en sak, jeg som leder av Jegergruppen må sette fokus på:
Jegergruppen klager ikke over for lite hjelp til å bemanne standplass, med
det er stort sett de samme som går igjen mht standplasstjeneste. Når disse,
våre kjære hjelpere, vil skyte noen skudd for å teste børse, kikkert eller
ammunisjon, så blir de selvsagt ikke økonomisk belastet for dette. Heller ikke
om de “slenger innom” for å fyre av noen skudd.
Noe annet er det når enkelte medlemmer til stadighet kommer inn på
standplass, skyter sine skudd, fører seg ikke inn i skyteprotokoll og
forsvinner uten å si “ha det” eller “god dag” til standplassledelse. Dette er
ikke et surmaga oppstøt, men vi har regler alle må forholde seg til.
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Saken er som følger: Om medlemmer av Skarpskytten avfyrer sine
treningsskudd og skyter opp til Storviltprøven så koster dette kr 100,(råbillig, spør du meg) før 1. august. All skyting utenom dette skal det i
prinsippet betales for, men vi er ikke urimelige, og vi har et stort
slingringsmonn.
Billigste måte å skyte på, er å kjøpe seg et elektronikk-kort. Da skyter man
500 skudd for kr 200 – og man kan komme og gå og skyte som man vil i
banens åpningstid – også når andre skytterlag bemanner banen, selv om vi
setter mest pris på at man møter opp på Skarpskytten sin dag!
Jeg vil til slutt takke alle medlemmer av jegergruppen for et godt år og
mange hyggelige møter på Løvenskioldbanen, og på gjensyn til neste år.
I 2011 disponerer Skarpskytten 100 m på onsdager. Vel møtt!
Jostein Løne, Leder av Jegergruppen

Vi støtter skyttersaken i alminnelighet og
SKARPSKYTTEN i særdeleshet!

Møt opp på skytebanen og TREFF venner og
bekjente!
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Landsskytterstevnet 2010
35 av våre medlemmer deltok på LS som ble arrangert på Elverum i
tidsrommet 29. juli-7. august, fordelt med 18 deltakere i kl. 3-5, 2 i kl. 2, 4 i kl.
1, 2 i V73, 1 i V65, 3 Juniorer, 3 Eldre rekrutt og 2 Rekrutter.

Per Kristian Nesse i aksjon.
Under innledende baneskyting kl. 3-5 ble Kathrine Høybakk vår beste skytter
med 238 poeng. Dessverre kom ingen av våre skyttere til finaleskyting bane i
år.
Lars Indergård skjøt meget godt under feltskytingen med finaleplass. Han
fikk sammenlagt 42/7.
Øvrige skyttere som kom til feltfinale: Even Haugvik (38/5), Kathrine
Høybakk (37/3), Knut Olav Olsen (38/3, med 30/16 på innledende). I kl. 2
nådde Per Kristian Nesse 36/3 i finalen.
For øvrig vanket det både begre og minnemedaljer til flere.
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Nytt av året er at NM i skogsløp med skyting var lagt til LS. Skarpskytten var
det skytterlaget som stilte med høyest antall deltakere, og Kristin Kopland
ble Norgesmester i åpen klasse mens Kathrine Høybakk tok bronse i kvinner
senior. I tillegg fikk flere med seg standardbeger.
Ni ungdommer fikk med seg verdifull LS-erfaring både på bane og i feltløypa.

Skarpskytten var det laget som hadde flest deltakere under årets
NM i skogsløp. Vi hadde med deltakere i de fleste klasser.
Her er Bjarne og Vegard i godt driv.
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Rapport for Ungdomsutvalget 2010
Det har vært et gledelig år for Skarpskytten sett med rekrutteringsøyne.
Ungdomsutvalget har bestått av Runar Sollien, Bernt Christian Lie og Hanne
Mauseth. I tillegg har Lars Johan S. Hereid bidratt mye som instruktør. Hele
18 skyttere har deltatt på treninger/konkurranser to ganger eller mer denne
sesongen, og 10 av disse utgjør en fast kjerne.
Skarpskytten er i den heldige situasjonen at vi har mange ungdommer som
ønsker å skyte. Dette krever at lagets aktive voksne skyttere stiller opp som
instruktører. Det har til nå vært gjennomført treninger med én instruktør til
stede. Dette har vist seg å være for lite og ungdomsleder kommer til å sette
opp to instruktører med forskjellige arbeidsoppgaver på treningene i 2011.
Grunnen til dette er at det er så forskjellige behov innad i gruppen. Vi har
nybegynnere som trenger hjelp til alt, vi har skyttere som har skutt lenge
med støtte og som vil prøve reim og vi har flere skyttere som skal skyte sin
første sesong knestående.
Våpen og utstyr
Skarpskytten har i år sponset skyteutstyr til våre ungdomsskyttere til en verdi
av kr 15 000. Dette er utstyr som skal leveres tilbake til skytterlaget når det
ikke lenger passer eller av andre grunner ikke blir benyttet. Det betyr at vi
har en god beholdning av utstyr som nye skyttere kan overta senere.
Våpensituasjonen blant ungdommene må sies å være god. Flere har valgt å
lease våpen og noen har kjøpt seg eget gevær. Det gjør at de utlånsvåpnene
vi pr i dag har til rådighet strekker til på ungdomsutvalgets treninger.
Stevner og sosial aktivitet
Skarpskyttens ungdommer har denne sesongen vært mer aktive enn noen
gang – også på ”bortebane”.
Her nevnes noe av det vi har deltatt på:
Samlagsstevne og Viken II i feltskyting: Flere av våre skyttere fikk i vinter sin
første erfaring med feltskyting. Nydelig vær på begge arrangementene
gjorde opplevelsen positiv, til tross for at ikke alle skuddene gikk i figuren.
Serieskyting: 11 av våre skyttere deltok på en eller flere serieskytinger og 8
av disse ble premierte (3 tellende)
Ungdomssamling i regi av Oslo skyttersamlag: I april deltok 10 skarpskyttere
på treningssamling med overnatting i Oslo Østres fasiliteter på Årvoll. Denne
samlingen har først og fremst fokus på det sosiale men alle fikk skutt mye.
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Åpne stevner: Vi har reist samlet på seks stevner i løpet av sesongen.
Blaker, Asker, Nittedal, Nøtterø, Sem og Slagen. I tillegg kommer deltagelser
på eget initiativ.
Viken II bane Fet skytterlag: 5 skyttere fra Skarpskytten deltok.
Landsskytterstevnet 2010 Elverum: 9 skyttere fra ungdomsgruppa deltok på
LS 2010. Ole Kr. Bjone, Christian Aa. Lie, Julius-A. Vasholmen, Thorstein
Sjursen og debutantene Ola Bøe, Vegard M. Nesland, Silje R. Mauseth,
Michael Gvein og Nicholas Kulseth. På et Landsskytterstevne er det større
forhold og mye nytt å forholde seg til i forhold til hva disse skytterne er vant
til på Løvenskiold og lokale stevner. Det ble derfor utnevnt en fadder til hver
av debutantene som sørget for at vedkommende fant seg til rette.
Resultatmessig var det en av de mest erfarne ungdomsskytterne våre –
Christian Aalerud Lie – som imponerte mest. Bare ett av skuddene snek seg
utenfor figuren på feltrunden, og på bane fikk han 245 poeng.
Håøya: Første helga i september reiste 25 skyttere og familiemedlemmer på
overnattingstur til Forsvarets feriesenter på idylliske Håøya ved Tønsberg.
Knut Olav, Hanne og Kai Magne hadde leid fire hus som til sammen rommet
hele reisefølget. Lørdag og søndag deltok vi på trippelstevnene i Nøtterø,
Sem og Slagen, og på kveldene var det felles bespisning og sosialt samvær.
Vestfold badet i sol denne helga, så vi var maksimalt heldig med
omgivelsene. Utgiftene til denne turen (overnatting og mat) ble etter søknad
dekket av Oslo Skyttersamlag.
Avslutningsvis vil ungdomsutvalget takke alle som har bidratt til et godt
ungdomsarbeid i Skarpskytten, og sist men ikke minst GRATULERE alle
våre ungdommer som har satt personlige rekorder i løpet av 2010!
For ungdomsutvalget
Hanne Mauseth
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Om ymse ting
Et av landets største skytterstevner
– utenom Landsskytterstevnet – er
landsdelsmesterskapet i Viken IIkretsen i baneskyting, med antatt
deltakervolum på ca 700 deltakere.
Dette stevnet går av stabelen på
Løvenskioldbanen 16-19 juni 2011,
med Skarpskytten som arrangør.
Mange – svært mange – av
landets beste skyttere deltar. Et
besøk på Løvenskioldbanen i
nevnte tidspunkt kan anbefales.
***
Årets Skytterting valgte ny
president i DFS. Skarpskyttens Jan
Erik Karlsen var valgkomiteens
kandidat. Skyttertingets valg ble
Olav K Vaaje fra Vegårshei.
***
Når dette skrives – 6. desember
2010 – er nestformann
Jegergruppen forøvrig 60årsjubilant på denne dag, og vi
gratulerer, på villsvinjakt i HviteRussland, nærmere bestemt noe
sør for Minsk. De fleste av
jaktgruppen er ærverdige
medlemmer av Skarpskytten, og
alle utenom Kobbeltvedt har
utrustet seg med halvautomatiske
våpen. De har visstnok tatt med
seg godt med ammo! Vi venter
spent på resultatet.
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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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Litt historikk
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SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN

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!

20

Annonser
Lagmesterskap felt 2010
Lørdag 8. januar arrangeres lagmesterskap i
feltskyting på Løvenskioldbanen for alle klasser.
00

Oppmøte kl 09 for utsetting av skiver og
klargjøring av våpen
Skytingen starter så snart alt er klart.
Det vil bli servering i R-hytta.
Søndag 9. januar drar vi til Trøgstad for årets første åpne feltstevne.
Ta med varme klær, gode sko og godt humør 
Smalahovelag
Vi starter opp en ny sesong med smalahovelag i
Skarpskyttenhytta fredag 18.februar Kl.1900.
Meny som vist på bilde, samt kaffe og kaker
Pris Kr. 100,- pr. person
Tilbehør ut over dette må medbringes.
Bindende påmelding innen 28. januar til
Jostein Løne Tlf.478 57 689
eller Lars Johan Hereid Tlf. 916 15 383.
Ved mange påmeldinger settes strek ved 30 deltakere.
Østlandsmesterskapet felt 2011
Feltkontaktene i Oslo Østre, Nordstrand og Skarpskytten er vi kommet
frem til at følgende stevner skal telle med i neste års uttak til
Østlandsmesterskapet som går i Uppheim den 19.3.
16.1
23.1
30.1
13.2
19.2
06.3

Råde
Søndre Høland
Blaker
Raumnes
Sigdal
Spydeberg Samlagsstevnet

4 stevner teller i uttaket. Skyttere som ikke møter på stevner bli tillagt
siste plassiffer fra Oslo. Derfor er det nødvendig å delta på minst 4 av
stevnene for at man skal være aktuell for en plass på laget. De 7 første i
uttaket tas ut og siste plass tas ut på skjønn hvis nødvendig.
Oslo Østre leier banen på Sørum fredag før ØM fra kl 12:00 for trening for
de uttatte.
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Skytterlagskrutt, alle har hørt om det, men hva er det?
I serien om hjemmelading har vi denne gangen valgt å fokusere på kruttet.
Artikkelen er sakset fra www.kammeret.no, skrevet av en erfaren DFSskytter.
Før du leser artikkelen vil jeg understreke at jeg tar ingen ansvar for bruk av
ladedata som står skrevet i artikkelen, de er nevnt som eksempel og er ikke
nødvendigvis trygge i ditt våpen og med din kruttlot.
All hjemmeladning skjer på eget ansvar, men vær forsiktig. Det vokser ikke
ut nye fingre om de du har går i lufta i et gnistregn...
Skytterlagskrutt, hva er det?
Kort sagt kan man si at både Norma og RA sitt skytterlagskrutt er krutt som
er produsert på Bofors.
Det hevdes at krutt fra Bofors som ikke har samme egenskaper som for
eksempel Norma 200,201, 202, 203B, 204, MRP og MRP2(heretter kalt
Normas 200/MRP serie) blir klassifisert som for eksempel skytterlagskrutt.
Det man da kan ta utgangspunkt i, er at dette kruttet har ganske mange av
de samme egenskapene Normas 200/MRP serie, men det er i hovedsak 3
ting som skiller disse seriene med krutt fra hverandre:
1) Pris.
2) Navn.
3) Variasjon i brennhastighet fra lot til lot.
1) Pris: Går jeg ikke videre inn på.
2) Navn på krutt: For ordens skyld, RA(Raufoss) har tidligere kalt sitt
skytterlagskrutt RP foran tallbenevnelsen, men de siste årene har de gått
over til å kalle kruttet RA, mens Norma kan ha tilsvarende krutt med Norma
foran tallbenevnelsen. Derfor blir ”samme krutt” omtalt som for eksempel
RA11/Norma 11/RP11.
Det at kruttet selges som RA 4 og Norma 4 er bare merkevare. begge
kruttene kunne vært solgt som "Bofors RP 4" men Norma og RA selger de
under hvert sitt "brand".
Navnene skal jeg gå gjennom, å finne ut hvilket ”vanlig" krutt det omtrent
tilsvarer, finne ut hvor de hører hjemme i forhold til en del kjente krutt hvor
man har ladedata for de fleste kalibre.
Jeg har etter hvert kommet fram til en redigert liste over skytterlagskrutt for
mitt eget bruk. om noen er uenige, kom med innspill.
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Her brukes det et tegn som er mer riktig enn = det er ~(tilnærmet lik)
Skytterlagskruttet kan variere ganske mye i brennhastighet fra lot til lot på
begge sider av brennhastighets skala. Derfor bare tilnærmet lik. Så nær
som, uten å være det.
Jeg har dermed gleden av å presentere min-foreløbige-skytterlagskruttbrennhastighets-sammenlignings-liste: Jeg har sett litt på flere kruttloter det
siste året. Har også sett litt på det jeg har sett på kammeret.no det siste året
og prøvd oppdatere lista litt.
Høggerns omtrentlige skytterlags brennhastighetssammenligningsliste:
RA11/Norma11/RP11 ~Norma 203B
(Men husk at selv om RA11/N11 har vært i nærheten av 203B som igjen er
ganske likt N150 på de siste lotene jeg har sett, så har tidligere loter vært
tydelig kjappere, de har ligget mellom N135-N140 og i nærheten av N202.
Derfor tør jeg ikke sette et likhetstegn mellom RA11/norma11 og N203B pga
at gamle loter tydelig var mye kjappere enn dagens.)
RA NC96M/NC96M-NT ~ N150
ODIN krutt ~ N150
(kanskje en smule tregere enn N150, kan nærme seg N550)
RA10 ~ Norma 19 ~ Norma URP
(ligger i samme området som Vihtavuori N550 også)
RA4/Norma 4/ RP 4 ~ Norma 204
(ligger i samme området som Vihtavuori N160 også)
Norma 5/ Raufoss NC 100 ~ et sted mellom Norma 204, Vihtavuori N160, og MRP
RA15/Norma 15/RP 15 ~ Norma MRP
(ligger i samme området som Vihtavuori N560 også)
(Denne lista har jeg hatt i mange år, den har med jevne mellomrom blitt
endret da det har dukket opp nye krutt å sammenligne med, å det har dukket
opp en del nye skyterlagskrutt. Lista er også åpen for redigering, og den er
ikke absolutt og statisk. Bruk den kun som et utgangspunkt, ikke bruk den til
å lage ladedata uten videre.)

23
3) Lotvariasjon.
Først må jeg definere et par ord jeg bruker videre å som gjør at jeg ikke
trenger bruke mange ord om igjen og om igjen:
”Lot” er et parti. En lot er som oftest så lik som mulig, men ikke nødvendigvis
lik en annen lot.
”Egenskaper” er i denne sammenhengen kruttets egenskaper. Krutt kan ha
forskjellige egenskaper, noen av disse er brennhastighet, fyllingsgrad,
vekt/volum forhold, og mange flere. Disse variablene gjør at krutt ikke
nødvendigvis har like egenskaper fra lot til lot.
Hvordan finne ladedata for skytterlagskrutt?
Det er ofte noen stiller spørsmålene om brennhastighet og ladedata. Noen
spørsmål kan være enkle å svare på. Andre kan være vanskeligere.
Det man altså må finne ut, er hvordan ladedata for den lot’en skytterlagskrutt
man ønsker bruke, er med en kuletype, så må man finne tilsvarende ladning
i ladetabeller for tilsvarende kule.
Eksempel: om jeg har en lot NC96M hvor max ladning for 9 grams HPBT
kule i 6,5X55 er på 40 grs, (800 msek) da slår jeg for eksempel opp i
Vihtavuoris ladetabell og ser at krutt med omtrent samme max ladning(40
grs) for 9 grams HPBT kule blir N150(max fra 38,4 til 39,4grs avhengig av
kuletype). Her finner jeg da ut at denne lot’en med NC96M er bittelitt tregere
enn N150. Dvs at om jeg går ut fra N150 ladedata, og begynner på
startladning og jobber meg opp mot max, så er jeg på trygg grunn.
Dette kruttet skulle jeg bruke til å lade 155 Sierra MK i 308win med, så jeg
sjekka i tabellen, fant startladning for N150, den lå på 41 grs, og maxladning
lå på 46,5 grs. Begynte på 42 grs, ladet meg med 1 grs intervall opp til 46
grs. Da begynte trykktegnene komme, selv om det enda var 0,5 grs opp til
oppgitt max, å mine beregninger i 6,5 var at kruttet var bittelitt tregere enn
N150, så viste det seg at jeg måtte stoppe litt før max i det våpenet.
Hastigheta stemte forresten forbausende godt med hastigheter for N150.
Nytt eksempel: en kompis skal lade 300 winmag med 200 grs kuler, hvilket
skytterlagskrutt? Her vet jeg av erfaring at N15 er kruttet vi kan bruke, så det
kjøper vi. Så kommer spørsmålet; hvilke ladedata skal jeg bruke?
Om jeg da ser på ladedata oppgitt på boksen, ser jeg at max ladning for 9
grams HPBT kule i 6,5X55 er på 48 grs (850 msek), så vet jeg at den lot’en
N15 han har fått tak i ligger i området mellom MRP og N560. Da ville jeg
anbefalt hjemmeladeren å bruke startdata for MRP eller N560 i kaliberet
hans, men ikke uten videre gå høyere enn oppgitt max for MRP eller N560
med den kula osv i det kaliberet.
I følge mine notater er 62 grs startladning og 70 grs maxladning med N560,
mens 66 grs er startladning og 72grs er maxladning med MRP for en 200 grs
kule i 300 winmag.(Dette blir også bekreftet når jeg blar i ladedata fra
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Vihtavuori og Norma) Her ville jeg anbefalt og begynt på ca 65 grs og jobbe
seg opp med 1 grs intervaller mot max, som er ca 70grs, å se på trykktegn
osv. Selvfølgelig stopper man om noe begynner vise at man plutselig får
høyt trykk.
Dette er forresten et råd som gjelder all hjemmelading. Begynn på
startladning og jobb deg opp mot max, stopp om du får tegn som sier du har
begynt få for høyt trykk!
Personlig mener jeg at skytterlagskrutt ikke er noe man ukritisk skal bruke i
kalibre man ikke har ladedata i. De ladere som ikke har kunnskaper til å se
trykktegn og gjenkjenne dem, bør kanskje heller bruke krutt man har oppgitte
ladedata for.
De som har trykkmåle utstyr, eller er våken og klarer å bruke mikrometer til å
måle trykkring, kan sikkert gå over max ladedata i tabellene. Dette er ikke
noe jeg anbefaler folk å gjøre uten at man har en god del peiling på
hjemmelading.
Småting som kan være greit å huske:
Det som er litt viktig å tenke på er at for eksempel har krutt med betegnelsen
"RP11" hatt stor variasjon i ladevekt i løpet av de 15 årene jeg har brukt slikt
krutt. Det kan virke som kruttet er blitt "noe tregere med årene". Men dette
gjør at de som skal lade med skytterlagskrutt må se på ladedata på boksen
når de skal lade. Dersom man får tak i en boks fra 1994 så kan denne ha en
mye kjappere brennhastighet enn en boks fra 2004 har.
Altså må man huske på at lotvariasjon kan være betydelig på
skytterlagskrutt. Dette kan gjelde flere typer, men jeg har sett spesielt stor
lotvariasjon på RP11/RA11/N11 og derfor nevner jeg spesielt dette kruttet.
Mitt råd er at om man skal bruke masse tid på å finne sin "godladning med
skytterlagskrutt" bør det være med en kruttlot man har litt av. Ellers kan man
risikere måtte gjøre samme jobben neste gang man kjøper krutt.
Til slutt vil jeg si at dette er bare en innføring i hvordan man kan bruke
skytterlagskrutt og eventuelt finne fram ladedata. Ikke bruk ladedata fra noen
av eksemplene mine. Jeg tar ikke ansvar for bruk av data skrevet i denne
artikkelen.
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Terminliste vinteren 2011
Lagmesterskap felt. Løvenskioldbanen

8. jan

Trening. Idrettshøgskolen

11. jan

17:00 – 19:00

Innendørspokalen 2 av 4. Idrettshøgskolen

13. jan

18:00 – 21:00

Trening. Idrettshøgskolen

18. jan

17:00 – 19:00

Serieskyting I 15 m. Ekeberghallen

20. jan

17:00 – 19:00
18:00 – 21:00

Trening. Idrettshøgskolen
Trening. Idrettshøgskolen

25. jan

17:00 – 19:00

Trening. Idrettshøgskolen

27. jan

18:00 – 21:00

Trening. Idrettshøgskolen

1. feb

17:00 – 19:00

Trening. Idrettshøgskolen

3. feb

18:00 – 21:00

Innendørspokalen 3 av 4. Idrettshøgskolen

8. feb

17:00 – 19:00

Trening. Idrettshøgskolen

10. feb

18:00 – 21:00

Serieskyting II 15 m. Årvoll

15. feb

17:00 – 19:00
17:00 – 19:00

Trening. Idrettshøgskolen
Samlagsstevnet 15 m. Årvoll

16. feb

17:00 – 21:00

Trening. Idrettshøgskolen

17. feb

18:00 – 21:00

Trening. Idrettshøgskolen

22. feb

17:00 – 19:00

Trening. Idrettshøgskolen

24. feb

18:00 – 21:00

Trening. Idrettshøgskolen

1. mar

17:00 – 19:00
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18:00 – 21:00

Trening. Idrettshøgskolen

3. mar

Samlagsstevnet felt. Spydeberg

6. mar

Innendørspokalen 4 av 4. Idrettshøgskolen

8. mar

17:00 – 19:00

Trening. Idrettshøgskolen

10. mar

18:00 – 21:00

Viken II felt. Enebakk

13. mar

Trening. Idrettshøgskolen

15. mar

17:00 – 19:00

Lagmesterskap/22 pokalen. Idrettshøgskolen

17. mar

18:00 – 21:00

Østlandsmesterskap

19. mar

Trening. Idrettshøgskolen

22. mar

17:00 – 19:00

Trening. Idrettshøgskolen

24. mar

18:00 – 21:00

Samling rekr/jun. Årvoll
Trening. Idrettshøgskolen

26. mar – 27. mar
29. mar

Rifleposten nr. 3 – 2010
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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