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DIREKSJONEN 2012 

Kai Magne Mauseth Leder   

Dønskiveien 76 A, 1346 Gjettum 900 14 360 hanneogkaimagne@online.no  

Terje Hansen Nestleder   

Dønskitoppen 10 L, 1356 Gjettum 990 93 662 terjehans1@gmail.com 

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 

Eirik Reksten Leder sportslig utvalg   

Rustadgrenda 43, 0693 Oslo 906 50 981 eireksten@gmail.com  

Jostein Løne Leder jegerutvalget   

Gråbrødrev. 4 D. 0379 Oslo 478 57 689  

Knut Olav Olsen Våpenmester   

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

Per Kristian Nesse Vararepresentant   

Staverhagan 18A, 1341 Slependen 454 01 345 per.kristian.nesse@norconsult.no 

Karl Johan Olsen Vararepresentant   

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

 

Sportslig utvalg 2012 

Eirik Reksten Leder  ungdomsutvalget@skarpskytten.no 

Kathrine Høybakk Medlem 951 27 034  

Bernt Lie Medlem 917 86 670  

Hanne Mauseth Medlem 468 12 835  

Torstein Lium Medlem 913 45 780  

    

Jegerutvalget 2012   

Jostein Løne Leder 478 57 689  

Arne Kobbeltvedt Medlem 932 81 599  

 

Festkomiteen 2012   

Kristin Kopland 918 57 923 kristin@kopland.com 

Lars Johan S. Hereid 982 89 873 lahereid@cisco.no 

Ola Bøe 974 89 065 ola_vollen@hotmail.com 

Lars Holm 988 41 963 lars.holm@veidekke.no 
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Lederens hjørne 
 
Hei alle Skarpskyttere, og godt nytt 
skytterår! Jeg takker for tilliten jeg ble vist 
da jeg under Generalforsamlingen ble valgt 
til leder. Jeg har vært nestleder i to 
sesonger nå, og var klar for å påta meg 
oppgaven med å lede Skarpskytten videre. 
Med den sammensetningen Direksjonen 
har, er jeg sikker på at vi sammen skal føre den gode trenden fra tidligere år 
videre i 2012.  
 
2011 blir stående som et år med høy aktivitet både som deltakere og 
arrangører, og vi kan være meget stolte av det meste vi har gjort. Det er mye 
som burde vært nevnt, men spesielt vil jeg nevne Dronning Kathrine 
Høybakk sine fremragende prestasjoner på Landsskytterstevnet i Bodø og 
den uhemmede skryten vi fikk for arrangementet av Norgesmesterskapet i 
skogsløp med skyting. Vi gratulerer også Frank Vasholmen med hans høyst 
velfortjente Fortjenestemedalje som han fikk tildelt på Generalforsamlingen. 
 
Mye av suksessen og positiviteten som Skarpskytten opplever for tiden kan 
tillegges ungdomsutvalget, som under Generalforsamlingen ble utvidet til å 
være et sportslig utvalg for alle skyttere. Eirik Reksten har tatt over som 
leder, og har videreutviklet et flott sportslig opplegg, spesielt for våre yngste 
skyttere. Aktiviteten som er i ungdomsgruppa, fører til generelt mer aktivitet 
også blant seniorskyttere. Det vises spesielt godt på NIH i vinter. Vi deltar 
med 4 lag i Akershusserien, og vi har også deltatt i Østlandscupen med 4 
lag! Det meste av innendørs-sesongen er over. Feltsesongen er godt i gang, 
og forberedelsene til vårens baneåpning og sommerens 
Løvenskioldbanestevne er også påbegynt.  
 
I løpet av året vil vi se at et nytt skytterlag formes på Løvenskioldbanen. 
Bærums, Oslo Vestre og Oslo Garnisons skytterlag slår seg sammen til det 
som sannsynligvis vil kalles Østre Bærum skytterlag. Jeg tror dette er en 
sunn utvikling, det er bedre med færre men større skytterlag på samme 
bane. Sammenslåingen vil skje i løpet av 2012, sannsynligvis allerede før 
sommerferien. 
 
Jeg ønsker alle Skarpskyttere et fortsatt godt skytterår. Måtte den gode 
trenden som vi er inne i gi seg utslag i gode prestasjoner resten av året! 
 
Kai Magne Mauseth 
Leder 
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Rapport fra sportslig utvalg 
 
Skarpskyttens Generalforsamling 2011 
vedtok å erstatte ungdomsutvalget med et 
sportslig utvalg. Bakgrunnen for dette er at 
man ønsker å jobbe mer aktivt med 
rekruttering og oppfølging av også voksne 
skyttere. Utvalget ble samtidig utvidet til fem 
personer. Ettersom det sikkert ikke er klart 
for alle hva sportslig utvalg egentlig driver 
med, gjør vi her et forsøk på å tilføre litt 
klarhet. 
 

Hva skal sportslig utvalg jobbe med? 
Sportslig Utvalg har hovedansvaret for at idrettsaktiviteten i laget blir ivaretatt 
på en god måte. Dette innebærer blant annet interne konkurranser 
(lagsmesterskap o.l.), cup-/lagskytinger og det daglige treningstilbudet. I 
tillegg skal det jobbes med å rekruttere nye skyttere inn i laget, slik at vi får 
opprettholdt den gode trenden vi har sett den siste tiden. 
I tillegg til dette, skal utvalget se på eventuelle særarrangementer, som f.eks. 
skytingens dag og fellesturer/arrangementer for de aktive i laget. 
 

Hvilke planer har utvalget for 2012? 
I sportslig utvalg skal vi selvsagt sørge for at de årlige aktivitetene, som blant 
annet interne konkurranser, skytingens dag og treninger blir gjennomført på 
en god måte. Det jobbes også kontinuerlig med å se på turer og 
arrangementer vi kan stelle i stand for skytterne våre. Litt lengre ut i 
Rifleposten kan du lese om planene våre om en tur til Indre Sogn i mai, der 
det blir både skyting og sosialt! 
 

Nå for tiden har vi ekstra kapasitet på ungdomstreningene, så vi har gjort om 
disse til instruksjonskvelder. Her kan alle, nybegynnere som erfarne skyttere, 
komme og få tips og innspill på skytingen sin. I vår er disse treningene 
mandager fra 18:00 – 19:30 på Idrettshøgskolen. Generelt jobbes det også 
med å heve kvaliteten på treningene våre. 
 
Eirik Reksten 
Leder sportslig utvalg 
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Rapport fra Jegergruppen 
 
Siden sist – siste høstskyting på 100 m – har de 
fleste av jegergruppens ærverdige medlemmer 
gått en smule inn i dvaletilstand hva jakt og 
skyting angår. Ikke for det, mange av våre 
ærverdige medlemmer har alltid noe med jakt, 
skyting eller våpen og beskjeftige seg med, 
uansett årstid. 
 
 
 
Det nevnes:  
 
Ærverdig medlem Lycke har vært på jakt i Rocky Mountains uten det helt 
store resultatet (sau). Han har kompensert en smule med en storordre på 
våpen hos Ziegenhahn & Sohn. 
 

 
 
Vårt ærverdige medlem Pedersen har som sedvanlig vært i Eastern Cape, 
Afrika. 
 
Ærverdig medlem Reiten har vært i Spania og jaktet på sau og hjort 
(resultatet vites ikke).  
 
Ærverdige medlem Ellingsen har vært på Afrika-tur uten våpen!! JULETUR!!! 
 
Ærverdige medlem Nørholm har vært på grisejakt i Polen, det samme 
Brinch, Lycke, Grannes osv, osv… 
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Leder og nestleder i jegergruppen har vært i de østeriske alper og dunket 
ned gems og hjort, og leder har vært på sin sedvanlige hjortejakt (white-tale) 
upstate New York.  

 
Så altså: mange av våre ærverdige medlemmer ligger ikke på latsiden med 
hensyn til jakt og det å komme seg ut i lendet. 
 
Jegergruppens primære gjøremål er å holde 100 m åpen for trening/prøve 
for egne medlemmer og andre jegere. I 2012 har vi torsdag som vår dag. 
Banen er åpen fra første torsdag etter påske. Åpningstid for 100 m er fra kl 
1700 og så lenge det er skytelys, men Bjarne og Lars er alltid tidlig på 
banen, så for alle praktiske formål kan man regne med å få skutt fra ca kl 15. 
Det er i alle år gnålt om fordelene med å gjennomføre trening og avlegge 
prøven før 1. august. Det er i år som foregående år å anbefale dette. 
Hjelp til å bemanne 100 m på vår dag har aldri vært noe problem, og jeg 
regner heller ikke med at dette vil være noen utfordring i år. Om jeg finner ut 
at ekstra bemanning behøves forventer jeg positiv respons. 
Vel møtt på banen torsdag 12. april 2012! 
 
Jostein Løne 
Leder jegergruppen. 
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Kongeskytingen 2011 
 
Denne ble i år avholdt lørdag 10. september, i lagets tradisjonelle og 
ærverdige former.  
 

    
 
Litt forskjellige oppladingsmodus på Skarpskytterne 
 

    
 
Etter skytingen ble den sosiale delen svært godt ivaretatt med middag, 
obligatoriske taler og premieutdeling. I alt deltok 16 skyttere. 
 
Dronning ble Kathrine Høybakk, for andre gang. Plassene bak ble okkupert 
av Lars Johan S Hereid som slo regjerende dronning Hanne Mauseth i 
omskyting. Øvrige plasseringer, se www.skarpskytten.no  
 

http://www.skarpskytten.no/
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Dronning Kathrine (her avbildet i 68 m

2
 stor versjon på LS i Bodø) 

 
Det ymtes til stadighet frempå om det skal arrangeres en egen dronning-
skyting, slik at vi snart kan få en konge i Skarpskytten igjen… 
 
Tradisjon tro ble det mandag 12. september skutt om følgende 
pokaler/premier: 
 

 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 for tredje gang på rad ble 
Jostein Løne med 84 poeng. 

 To-Ti V pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet 
av Kathrine Høybakk med 91 poeng. Denne pokalen er det klasse 3-
5 og V55 som konkurrerer om. 

 
Grumpelskytingen. Det ble kåret følgende vinnere: 
 

 Grumpelpremien ble i år som i fjor vunnet av Jostein Løne,  
med 97 poeng. 

 Damenes premie ble vunnet av Kathrine Høybakk med 96 poeng, én 
innertier mer enn Terje Hansen. 
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Prinseskytinga 2011 
 
I år som i fjor viser deltagelsen at 
Prinseskytinga har høy status blant 
Skarpskyttens unge håpefulle. Hele 
ni av ti potensielle skyttere møtte 
opp.  
 
Prins 2011 ble Vegard M. Nesland 
med 45 poeng og fullt hus, foran Ole 
Kristian Bjone og Michael Gvein, 
begge med 44 poeng.  
 
Prinsen ble på tradisjonelt vis feiret 
av 21 deltagere og supportere, med 
pizza og kaker i S-hytta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dronning Kathrine 
& 

Prins Vegard 
 

Seieren er et faktum -
jubel på standplass! 
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Bragder i 2011 

 
I ærbødighet må nevnes at to av våre medlemmer har blitt norgesmester i de 
spreke disiplinene skogsløp med skyting (normalprogram på LS og sprint på 
Løvenskioldbanen), henholdsvis Vegard i Bodø og Thor på hjemmebane. 

 
Eirik Reksten presterte i stevnet på Slagen det beste resultat som noe 
medlem i Skarpskytten har prestert i klasse 3-5: 349 poeng!!! 
 
Kathrine satte Skarpskytten på kartet da hun på Landsskytterstevnet havnet i 
omskyting om selveste Prinsessetittelen. Til slutt ble hun nr. 2 – kun en 
innertier fra ny omskyting. I tillegg må det nevnes at hun presterte meget 
godt også på felten, og sikret seg derfor sin første aksje i vårt ærverdige 
medlem Tannlege Lønes fat (beste kvinne sammenlagt i bane og felt). 
 

Frank Vasholmen fikk 
Bragdmedalje for sitt 
doble samlags-
mesterskap på felt og 
bane i Oslo skytter-
samlag. I tillegg ble 
Frank hedret med 
Skarpskyttens 
fortjenestemedalje 
under General-
forsamlingen for sin 
innsats som 
våpenmester og 
materialforvalter i laget 
gjennom mange år. 
 
 
 
 
 

 
Fra Generalforsamlingen 2011 kan vi dra frem årsregnskapet som i 
kortversjon viser at Skarpskytten hadde 250 000 kr i overskudd.  Selv om vi 
har skutt inn store beløp i 100 m banen, bunker og prosjekt nytt skytterhus 
har likevel laget en bunnsolid økonomi, og ingen problemer med å bidra 
videre mot et nytt Skytternes og jegernes hus på Løvenskioldbanen. 
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Jaktfelt 1 & 2, Harald Uggens kniv 

 
Jegergruppen arranger hvert år jaktfeltkonkurranse, og 2011 var intet 
unntak. Det konkurreres i to forskjellige klasser, der konkurranseskytterne 
skyter om Jaktfeltpokalen, og jegerskytterne om Jegerpokalen. Alle skyter 
imidlertid med jaktrifle og samme program,  
 

 
 
Resultatene fra vårens og høsten gjennomføring legges sammen, og 
vinnerne i 2011 ble Jan Rolf Lycke og Kai Magne Mauseth. Jegergruppen 
gratulerer! 
 
I år ble det også konkurrert om Harald Uggens jaktkniv for første gang på 
mange år, samme dag som Jaktfelt 2 arrangeres. Programmet er 6 skudd på 
løpende elg, og Bjørn Larsen hjalp oss med gjennomføringen på 
Hjortebanen. Her konkurrerer alle om samme premie. Vinner her ble Per 
Kristian Nesse, som får sitt første napp i denne. 
 

 
 
Ut fra resultatene på skytingen sett opp mot mengden hjortevilt av jegerne i 
Skarpskytten legger ned i løpet av jaktsesongen, kan det se ut som 
Løvenskioldbanen har Norges raskeste elg. Eller kanskje er det litt trening 
som mangler? Uansett, nå er det igjen sparket liv i denne gamle tradisjonen, 
og vi håper at mange flere vil være med på denne konkurransen til høsten! 
Jaktfelt 1 arrangeres 14. april, møt opp!
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Akershusserien 2011/2012 
 
Akershusserien er en skyteserie der 32 lag fordelt på 4 divisjoner møter 
hverandre parvis til dyst syv ganger i løpet av sesongen, før de fire beste i 
hver divisjon går til finalen i slutten av mars. Det skytes kun stående, på en 
blink som er noe større enn den vanlige DFS-skiven. I førstedivisjon skyter 
man 45 skudd hver runde, mens i de tre divisjonene under skytes det 30 
skudd. 
 
Skarpskytten stiller med hele 4 lag i akershusserien denne vinteren, noe som 
er ny rekord for laget. Vi har et lag i andre, et lag i tredje, og to lag i fjerde 
divisjon. Skarpskytten IV består utelukkende av unge seniorer (U20) og en 
juniorskytter, fem stykker totalt. Fremtiden er med andre ord meget 
spennende. 
 
Totalt har hele 20 skyttere har vært i aksjon i løpet av de fem første rundene, 
noe som må sies å være meget bra! Vi ser litt nærmere på hvordan 
Skarpskytten ligger an idet det gjenstår to runder. 
 
Skarpskytten I - 2.divisjon 
I stallen til førstelaget finner vi Kathrine Høybakk, Kai Magne Mauseth, Eirik 
Reksten, Hanne Mauseth og Lars Johan S. Hereid. De fire førstnevnte pang-
åpnet sesongen med 1177 av 1200 poeng, og kunne på daværende 
tidspunkt se ut til å være favoritter til å vinne hele divisjonen. 
I ettertid har gjengen kommet ned igjen på jorda, og har tapt mot Nordstrand 
II og Østre Romerike II. Det ligger likevel an til finale, da vi er favoritter i de to 
gjenstående kampene. 
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Skarpskytten II - 3.divisjon 
På andrelaget i år finner vi Karl Johan Olsen, Even Haugvik, Knut Olav 
Olsen, Per Thoresen og Terje Hansen. Også her har vi sett gode resultater, 
med 1146 av 1200 poeng totalt, og helt oppe i 291 på Terje som 
bestenotering. Det har dog ikke gått helt veien i kampene og blitt et par 
marginale tap.  
Skarpskytten II står med to seiere og tre tap før kampene mot de to lagene 
som topper tabellen skal skytes. Det er likevel ikke helt tapt, da divisjonen er 
ekstremt jevn. Idet Rifleposten går i trykken har laget slått Oslo Østre III i en 
meget spennende match, så nå blir det spennende å se om de andre 
resultatene også går vår vei! 
 
 

 
 
 
 
Skarpskytten III - 4.divisjon 
På tredjelaget har lagleder Per Kristian Nesse med seg Lars Johan Hereid, 
Sigurd Baldersheim, Jan Th. Gamnes og Jostein Løne. Laget har også fått 
låne noen av skytterne fra høyere lag i et par av kampene. Med to kamper 
igjen ser det ut til at sjetterunden blir en "vinn eller forsvinn" i kampen om 
finaleplass, da Skarpskytten III skal besøke Nittedal II. Med seier der er 
Skarpskytten så godt som i finalen. Med tap ser det veldig mørkt ut, og med 
uavgjort trenger vi hjelp av Høland/Bjørkelangen II i siste runde. 
Dette blir ulidelig spennende å følge med på, og vi ønsker Skarpskytten III 
lykke til! 
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Skarpskytten IV - 4.divisjon 
På fjerdelaget har vi en meget ung og lovende gjeng. Thorstein Sjursen, Ola 
Rabben Bøe, Nicholas Kulseth, Christian Aalerud Lie og Thor Holm Fogstad 
viser alle lovende takter, og det settes nye personlige rekorder i fleng. Nivået 
i divisjonen har dog vist seg å bli litt for hardt til å nå helt opp, og laget står 
med fem tap på de fem første kampene. 
I runde seks skal Skarpskytten IV ta imot et annet lag i samme situasjon, 
Gjerdrum II, og da skal kampen om ikke å komme sist avgjøres! Samtidig 
jakter de 800 av 900 poeng som lag, og nye personlige rekorder som 
enkeltskyttere. Utviklingen er flott, og vi venter spent på fortsettelsen! 
 

Til enhver tid oppdaterte tabeller og enkeltresultater finner du på 
Skarpskytten sine hjemmesider! 

 

 

 

Jostein Løne og Christian Aalerud Lie fra tredje- og fjerdelaget. Tredjelaget vant 

internderbyet med marginale 9 poeng! 
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Norgesmesterskap i skogsløp med skyting – sprint 2011 

 
Etter forespørsel fra 
DFS/Skytterkontoret påtok 
Skarpskytten seg 
arrangementet på kort varsel. 
Det ble en prikkfri 
gjennomføring på og rundt 
Løvenskioldbanen den 22. 
oktober, og vi fikk mye skryt 
fra både deltakere, DFS og i 
diverse lokalpresser. 
Våpenmester Knut Olav 
fungerte som kanonér for 
startskudd og god 
speakertjeneste ved Per Kristian Nesse ble virkelig lagt merke til. I alt deltok 
47 løpere, med 13 fra oss, i tillegg til at det var ca 30 funksjonærer i sving, 
både før, under og etter stevnet. Det ble fra enkelte ytret ønske om å få 
Skarpskytten som fast arrangør av sprinten med det flotte opplegget som var 
ordnet i stand. Sprinten for 2012 er imidlertid allerede tildelt Fana skytterlag, 
så det blir tidligst en reprise på Løvenskioldbanen i 2013. 
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Thor Holm Fogstad ble for øvrig Norgesmester i kl J-Gutter, og Per Aslak 
Loso vant Skytterklassen. 

   
 

 
 
Se fyldig reportasje om brak-arrangementet i Norsk Skyttertidende 
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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 

 

 
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 

 

file:///D:/Brukere/Even/Dokumenter/Skarpskytten/Rifleposten/2010/Nr.%202.%202010/www.safarimgm.com
http://www.nvs.no/
mailto:post@nvs.no


 

 

19 

«Det enkleste er pistol» 
 
Nestleder i Jegergruppen, 
ærverdig medlem Arne 
Kobbeltvedt, er en jeger/skytter 
som vet å holde kruttet tørt og 
løpet rent. Når han opptrer på 
skytebanen, beviser han til fulle at 
han vet hva han holder på med – 
han treffer stort sett det han sikter 
på – 10,5 og bedre. 
 
Han haaaaaar vært med på 
skytestevne, men så kommer den 
stygge tidsklemma når det er 
snakk om å få han til å delta på 
flere.  Hvorom allting er - 
Kobbeltvedt har funnet ut at det er 
et stress og mas og fare rundt 
med mye skyteutstyr, og det er 
med skam og melde at han nå har 
kommet til det faktum:  
«Det enkleste er pistol!!» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra en av samlagets feltsamlinger for ungdommer i vinter
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Bilde: Skytterne på 
lagsmesterskap finfelt 2011 
fikk selv prøve seg som 
anvisere.

Lagsmesterskap i feltskyting 2012 
Lørdag 3.mars 11:00 - Løvenskioldbanen 
 
 
Lørdag 3.mars er det klart for årets lagsmesterskap i 
feltskyting – for alle klasser!  
 
Her skal det skytes 30 skudd mot diverse figurer,  
fordelt på 5 serier á 6 skudd. 
 
Det blir mulighet for innskyting på banen før selve 
konkurransen. Dette er også en utmerket mulighet til å 
forberede seg til samlagsstevnet felt søndag 4.mars! 
 
NB! Klokkeslett er foreløpig; følg med på www.skarpskytten.no 
eller ring Eirik Reksten. 
 

http://www.skarpskytten.no/
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Lerum Cup 2012 

 
Sportslig Utvalg planlegger i 2012 en 
tur til Sogn for å delta i Lerum Cup, 
18.-20.mai. Her blir det mulighet for 
å skyte opptil 5 stevner, og dermed 
få en skikkelig gjennomkjøring 
relativt tidlig i sesongen! 
I tillegg til skytingen satser vi på å få 
på plass noe sosialt opplegg. Gled 
deg til noe skikkelig moro sammen 
med resten av Skarpskytten-
gjengen! 
Sett av helgen for en flott opplevelse 
i fjordlandskapet! Påmelding og mer 
informasjon om turen kommer senere! 
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Landsskytterstevnet 2012 

 
Som tidligere nevnt arrangeres året LS på Voss i tiden 9-17. august. Det er i 
anledningen leid to stk husvære til våre medlemmer. Interesse må meldes 
snarest til vossingen Jostein Løne (32 83 61 63 eller 47 85 76 89).  
Begge hus er i rimelig avstand fra skytearena (ca 5 km).  
 
I tillegg kan det nevnes at Kathrine 
Høybakks suksess på LS 2011 har 
medført kribling i manges 
avtrekksfinger.  En gryende ide om 
Team VOSS 2012 ble til i bilen på vei 
sørover fra Bodø, og har til nå fått sin 
logo. Kickoff planlegges – følg med! 
 
Det ryktes at jegergruppens ærverdige 
medlemmer Kobbeltvedt, Pedersen og Reiten ruger på en LS-debut…  
I så fall skal Skarpskytten legge alt til rette for vellykket opptreden. Om det er 
andre av jegergruppens medlemmer som vurderer å delta – meld ifra.  
Der finnes en klasse for alle! 
Tatt i betraktning rimelig stor deltagelse i Bodø, er grunn til å tro at mange 
grønn-kledde vil pryde arenaen på Voss. 
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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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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! 

file:///D:/Brukere/Even/Dokumenter/Skarpskytten/Rifleposten/2010/Nr.%202.%202010/www.grasrotandelen.no
file:///D:/Brukere/Even/Dokumenter/Skarpskytten/Rifleposten/2010/Nr.%202.%202010/www.norsk-tipping.no
file:///D:/Brukere/Even/Dokumenter/Skarpskytten/Rifleposten/2010/Nr.%202.%202010/www.grasrotandelen.no
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Terminliste 2012 
 
 

Bane

Dato Skyting Sted Klasser

29.apr Baneåpning / Treningsstevne I Løvenskiold Alle

30.apr Serieskyting III Løvenskiold Ungdom

2.mai Treningsstevne II Løvenskiold Alle

5.mai Uttak 1 - Hovedstadsstevnet Årvoll Alle

9.mai Treningsstevne III Løvenskiold Alle

10.mai Beste Skytter I Løvenskiold Senior/Veteran/J

18.-20.mai Lerum Cup Sogndal Alle

24.mai Beste Skytter II Løvenskiold Senior/Veteran/J

30.mai Uttak 2 - Hovedstadsstevnet Løvenskiold Alle

1.-3.jun Norgescup 1.runde - Østlandet Opland Alle

5.jun Serieskyting IV Årvoll Ungdom

5.jun Uttak Samlagsskyting Viken II Årvoll Alle

7.-9.jun Løvenskioldbanestevnet Løvenskiold Alle

7.-9.jun Åpent stevne - Oslo Østre Årvoll Alle

11.jun Beste Skytter III Løvenskiold Senior/Veteran/J

13.jun Den Norske Skyttermedalje Løvenskiold Alle

13.jun Dugleiksmerket 100m Løvenskiold Ungdom/V65/V73

14.-17.jun Viken II Bane Sarpsborg Alle

18.jun Serieskyting V? Løvenskiold Ungdom

21.jun Beste Skytter IV Løvenskiold Senior/Veteran/J

30.jul Dugleiksmerket / Samlagets Premie Løvenskiold Senior/Veteran/J

2.-5.aug Hovedstadsstevnet København Kvalifiserte

6.-10.aug Norgescup 2.runde - Vestlandet Hardanger og Voss Alle

19.aug Skytingens Dag Løvenskiold Ungdom

20.aug Lagsmesterskap Bane / Storskytterens Vandrepokal Løvenskiold Alle

26.aug Samlagsstevne Bane Løvenskiold Alle

30.aug - 2.sep Norgescup 3.runde - Sørlandet Telemark Alle

6.sep Prinseskytingen Løvenskiold Ungdom

8.sep Kongeskytingen Løvenskiold Senior/Veteran

10.sep Grumpelskytingen ++ Løvenskiold Senior/Veteran
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Felt

Dato Skyting Sted Klasser

28.jan Lagsmesterskap Grovfelt 2011 Løvenskiold Senior/V55

3.mar Lagsmesterskap Felt 2012 Løvenskiold Alle

4.mar Samlagstevnet Felt Skiptvet Alle

11.mar Viken II Felt Akershus Alle

17.mar Østlandsmesterskap Finfelt Vestre Trysil Ungdom/V65/V73

17.mar Østlandsmesterskap Grovfelt Oppland Senior/V55

9.-16.aug Landsskytterstevnet Felt 2012 Voss Alle

Annet

Dato Skyting Sted Klasser

24.-25.mar Oslos Ungdomssamling Årvoll Ungdom

14.apr Jaktfelt I Løvenskiold Senior/Veteran/Jeger

26.apr Dugnad Løvenskiold Løvenskiold Alle

7.mai Lagsmesterskap Stang/Felthurtig Asker Senior/Veteran/J

22.mai Samlagstevne Stang/Felthurtig Løvenskiold Senior/Veteran/J

6.jun Lagsmesterskap Skogsløp m/skyting Løvenskiold Alle

19.aug Skytingens Dag Løvenskiold Ungdom

3.nov Jaktfelt II Løvenskiold Senior/Veteran/Jeger

Innendørs

Dato Skyting Sted Klasser

20.jan Serieskyting I Ekeberg Ungdom

2.feb Innendørspokalen II Idrettshøgskolen Senior/Veteran/J

14.feb Samlagstevne 15m / Serieskyting II Årvoll Alle

27.feb Innendørspokalen III Idrettshøgskolen Senior/Veteran/J

27.feb Lagsmesterskap Innendørs Idrettshøgskolen Alle

15.mar Innendørspokalen IV Idrettshøgskolen Senior/Veteran/J

15.-18.nov Viken II 15m Årvoll Alle

29.nov - 2.des Oslo Open Ekeberg Alle

17.des Julestresskyting Idrettshøgskolen Ungdom



 

Rifleposten nr. 1 – 2012 
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Jostein Løne. 
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