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Lederens hjørne
Da er både feltsesong og banesesong
unnagjort for i år, og det er kun siste
rest av jegergruppens aktivitet som
fremdeles høres på Løvenskioldbanen,
ellers er aktivitetene flyttet inn på
Idrettshøgskolen.
Det er mange som har prestert bra i denne sesongen, men skal man
trekke frem noen resultater, må det bli Frank Vasholmen med fullt hus
og skive nr 1 i feltfinalen, og Lars Indergård med 250 og skive 2 i
banefinalen på Voss. Frank skjøt fullt hus i finalen, men på grunn av
litt for lite innertreff, ble han til slutt nr åtte. Lars havnet også litt
nedover på listene etter sin finale.
Jeg må berømme Eirik Reksten for hans innsats for å øke
konkurranseaktiviteten i skytterlaget. Han hadde høye ambisjoner da
han gikk i gang med forberedelsene til årets sesong, men har vist
Skarpskytten har også i år arrangert det sedvanlige
Løvenskioldbanestevnet, med 300 deltakere. Også til vintersesongen
satses det hardt, med tre lag både i Akershusserien og i
Østlandscupen.
Noen av skytterlagene på Løvenskioldbanen har gjennomgått en
omstrukturering. De tre skytterlagene Bærums, Oslo Vestre og Oslo
Garnisons skytterlag har slått seg sammen og stiftet et nytt skytterlag,
Østre Bærum skytterlag. Stiftelsesdatoen ble 1. juni 2012.
Jeg håper så mange som mulig har anledning til å komme på vår
offisielle avslutning av sesongen, nemlig generalforsamlingen vår.
Her blir det både tilbakeblikk i form av årsberetning, og blikk fremover,
i form av budsjetter og lovnader om at «til vinteren, DA skal jeg legge
grunnlaget for en god sesong neste år!»
Lykke til med skytingen videre – i alle former og fasonger!
Kai Magne Mauseth
Leder

Rapport fra Jegergruppen
Det er høst, jakttiden har begynt for
flere av våre viltarter, og mange av våre
ærverdige medlemmer har allerede
vært ute i skog og mark, fjell og li. Jeg
har ikke fått så mange tilbakemeldinger
enda, men de kommer nok. Jeg vet i
alle fall at Reiten fikk tilnærmet full
kvote der han var på Hardangervidda,
mens Kobbeltvedt ikke såg ei einaste
klauv der han var på vidda. For øvrig så
pusler Jegergruppen med sitt, der
hovedbeskjeftigelsen er å holde 100 m
åpen på torsdager og fredager for
trening og prøver; for egne medlemmer og andre jegere.
Målsetningen i år har vært å holde 100 m åpen alle torsdager og fredager
etter påske og så lenge det er skytelys, dvs til går over til vintertid.
Så langt har jegerne strømmet til Løvenskioldbanen, de har avfyrt sine
treningsskudd og avlagt prøven. Med andre ord: alt er rosenrødt og normalt.
Eller: Er så tilfelle? For alle praktiske formål: Ja!
Men, neste gang du er på på 100 m, ta en titt på alu-portene som er i øvre
stilling. Da vil du se hull i noen av portene, men kun på jegerseksjonen.
Dette er kulehull! Med andre ord: her har det gått av skudd der skytteren ikke
har hatt full kontroll, og etter at skuddet har gått gjennom porten, har kula
fortsatt sin ferd gjennom taket! Og dersom dere ser videre – det er også
skudd i skilleveggen på standplass.
Da jeg her om dagen skulle hjelpe en jeger som skulle skyte opp til prøven,
kom vedkommende tuslende fra der han hadde avfyrt treningsskudd; han la
seg da ned for å skyte på dyrefigur – våpenet var da ladd og usikret! Altså
skudd i kammeret og våpenet spent under forflytningen!
Jeg nevner dette fordi at vi må være nøye og påpasselig når vi hjelper til på
standplass. For de av oss som er jevnlig på skytebanen er det en selvfølge
at våpenet bæres med munningen opp eller våpenet er brukket for de våpen
dette er aktuelt for.
Nå må vi huske på at brorparten av de jegerne som møter opp til trening
eller for å avlegge prøven, ser på dette som en nødvendighet for å komme
seg på jakt. Børsa blir satt bort etter siste jaktdag sist høst, og så tatt frem for
nødvendig – og kun nødvendig – trening pluss prøver.
Det er også jegere som heller ikke ser det store poenget i at våpenet
absolutt må visiteres etter avsluttet skyting før man forlater den aktuelle
standplass. Enkelte jegere er representert i begge disse grupper…

Så mye om våpensikkerhet og opptreden på standplass. Men det er altså vår
plikt som standplassledere å påpeke - og rettlede – når vi ser brudd på regler
vedrørende våpenhåndtering og opptreden på standplass.
Så over til noe helt annet.
Som de fleste av våre ærverdige medlemmer er oppmerksomme på, kan
man skyte opp – altså 2 treningsomganger pluss prøven for kr 100,- om man
gjør dette før 1. august. Men det er det! Om man vil trene ytterligere – og det
oppfordrer vi absolutt til! – må man altså betale det som almuen betaler,
altså kr 100 pr gang. Og dersom man starter treningen og avleggelse av
prøven etter 1. august, ja, så er det vanlig pris for alle sammen. Om man vil
komme billigere fra det, er det bare å kjøpe et smartkort på 500 skudd for kr
300.
Jeg har alltid sagt at de av våre ærverdige medlemmer som hjelper til på
standplass, der ser vi romslig på om de skyter noen runder nå og da. Og når
jeg snakker om å hjelpe til på standplass, mener jeg hjelp så lenge det pågår
skyting. Det kan ikke forventes at kr 100,- skal være betaling for hele
sesongen, selv om man er aldri så mye ærverdig medlem. Men for all del!
Hjelp til på standplass av og til, og vi får en vinn-vinn situasjon.
Når jeg nevner det med betaling, har dette sine grunner: Bjørn Larsen
fortalte meg nylig at slitasjen på skivemateriellet beløper seg til ca 1 kr pr
avfyrt skudd. Heri inkludert sønderskutte mikrofoner (hvordan er det mulig?),
skiverammer, fremtrekk for gummiruller osv. Dette i tillegg til normal slitasje
på skivene. På 200 m er kostnadene det halve. Dessuten trenger hele
anlegget – standplass, kabler og innredning – jevnlig oppgradering. Den
elektroniske anvisning ble for øvrig oppgradert i vår med ny software og
skifting til fiberoptiske kabler til grava. Og det kan også nevnes
takreparasjoner etter slumsete skudd…
Dette er altså en del av den daglige virkelighet på 100 m på
Løvenskioldbanen.
Jeg vil til slutt takke alle som har hjulpet til på standplass – lite eller mye i
løpet av høsten, men mest takk til Bjarne, Lars, Tor og Arne.

Jostein Løne
Leder jegergruppen.

Lagmesterskap feltskyting
Lørdag 3. mars møtte det opp 13 skyttere på Løvenskioldbanen for å
gjennomføre årets lagmesterskap i feltskyting. Det var 11 som skulle
skyte grovfelt, men bare 2 finfeltskyttere møtte opp.
Den første timen gikk med til å sette opp skiverammene for grovfelten
og innskytingshold, og alle skyttere fikk skutt seg inn på 100 og 200
m.
Grovfelten besto av 5 hold:
Hold 1: C20, liggende, ca 170 m, 50 sek
Hold 2: 13x40 V, kne, ca 205 m, 60 sek
Hold 3: 1/8, liggende, ca 270 m, 50 sek
Hold 4: 10x30H, kne, ca 170 m
Hold 5: Småen, liggende, ca 310 m
Etter 3 hold ble resultatet summert, og rangert, før de to siste ble
skutt som et mesterskapshold, 12 skudd i en kommando:

Kl 2-5+V55
Navn
Kl Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Sum
Eirik Reksten
5
6/4
6/4
6/5
5/0
6/2
29/15
Kai Magne
4
6/3
6/2
6/4
4/2
6/3
28/14
Mauseth
Kathrine Høybakk
5
5/1
5/2
6/2
6/3
6/3
28/11
Even Haugvik
4
6/1
6/1
6/2
3/0
6/2
27/6
Per Thoresen
3
6/5
3/2
6/2
5/2
6/1
26/12
Per Kristian Nesse
3
5/1
3/2
6/2
5/4
5/2
24/11
Lars Johan Hereid
4
6/4
5/4
6/6
2/0
3/0
22/14
Jostein Løne
2
6/2
0
5/4
2/1
4/0
17/7
Eirik får gylt medalje og napp i Feltgranaten, Kai Magne får sølv medalje, Kathrine
får bronse medalje.
Kl 1
Navn
Kl Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Sum
Knut Helgesen
1
4/2
4/1
5/2
5/3
6/1
24/9
Morten Gvein
1
2/0
5/3
2/2
4/1
3/2
16/8
Torstein Lium
1
0
4/0
4/2
4/2
3/1
15/5
Knut får sølv medalje.

Kl R
Navn
Kl Hold 1
Silje Røed Mauseth R 5/0
Silje vant rekruttpokalen felt 2012.
Kl V73
Navn
Kl
Hold 1
Frank Vasholmen
V73 6/6
Frank får sølv medalje
Kl 1-5+V55 Feltkruset
Navn
Kl
Eirik Reksten
5
Kai Magne Mauseth
4
Per Thoresen
3
Kathrine Høybakk
5
Even Haugvik
4
Knut Helgesen
1
Per Kristian Nesse
3
Lars Johan Hereid
4
Jostein Løne
2
Morten Gvein
1
Torstein Lium
1
Eirik får et napp i Feltkruset.

Hold 2
5/3

Hold 2
6/4

Sum
29/15
28/14
26/12
28/11
27/6
24/9
24/11
22/14
17/7
16/8
15/5

Eirik Reksten og Silje Røed Mauseth

Hold 3
3/2

Hold 4
5/2

Hold 5
4/0

Sum
22/7

Hold 3
4/1

Hold 4
6/4

Hold 5
6/4

Sum
28/19

Respit
0
1
2
0
1
3
2
1
3
3
3

Totalt
29/15
29/14
28/12
28/11
28/6
27/9
26/11
23/14
20/7
19/8
18/5

Samlagsstevnet feltskyting
Søndag 4. mars arrangerte Skiptvet skl samlagsstevne i feltskyting, et
fellesarrangement med Follo og Oslo som arrangører. Dette var en
ordning som gjennomføres for tredje år, og alle skytterne er godt
fornøyde med ordningen.
I og med at det var dagen etter lagmesterskapet, skulle man tro at de
fleste der deltok, da man hadde innskutte våpen fra dagen før. Det er
jo det som er hovedgrunnen til at lagmesterskapet arrangeres dagen
før samlagsstevnet.
Slik ble det også, med unntak av det ikke ble med noen fra klasse 1
og klasse 2.
På finfelten hadde vi to deltakere,
som gjorde det meget bra. Silje
Røed Mauseth ble mester i klasse
rekrutt (som dagen før), og Frank
Vasholmen skjøt fullt hus i både
innledende skyting og i finalen, og
vant kl V65 (som dagen før).
På grovfelten var det flere skyttere i
aksjon. Kai Magne Mauseth ble den
eneste som kvalifiserte seg til finale
her. I finalen skjøt han seg opp en
plass, og havnet på 9. plass.
Med dette resultatet sikret han seg
plass på Oslo sitt lag til
Østlandsmesterskapet helgen etter, med ett plass-siffer!
Feltsesongens målsetning for Kai Magne var dermed nådd.
På Østlandsmesterskapet ble Kai Magne for øvrig nr 6 av Oslo sine 8
skyttere, og således ikke tellende på laget.

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

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

Jaktfelt 1

Søndag 15. april arrangerte Jegergruppen den tradisjonelle Jaktfelt 1
for sine medlemmer. Oppmøtet var sånn ca som forventet.

Resultater:
Hold
1

Hold
2

Hold
3

Hold
4

Hold
5

Hold
6
Totalt Poeng

1 Claus Danckert Krohn

5/44

4/11

4/14

5/43

5/21

4/20

27

153

2 Jan R Lycke

5/48

4/8

5/19

5/37

5/24

3/15

27

151

3 Anders Nesse

5/46

4/13

5/21

5/47

3/14

3/15

25

156

4 Lars Haneborg

5/34

½

2/8

5/28

3/11

1/5

17

88

1 Per Kristian Nesse

5/48

5/15

5/13

5/38

5/24

4/20

29

158

2 Jostein Løne

5/48

5/16

5/21

5/44

5/25

3/15

28

169

3 Kai Magne Mauseth

5/45

4/14

4/15

5/41

3/13

4/20

25

148

4 Lars Johan S Hereid

5/40

3/5

4/10

5/47

5/22

2/10

24

134

5/47

4/13

5/13

4/31

3/15

5/25

26

144

Jegerklassen

Jaktfeltklassen

Gjesteklasse
1 Bjørn Larsen

PS! Jaktfelt 2 arrangeres 3. november kl 10:00! Møt opp!

Om forskjellige ting
•

Vårt ærverdige medlem,
yndige Kathrine Høybakk har
nedkommet med sin
førstefødte: Tobias. Vi
forventer at Tobias blir et
fremtidig medlem av
Skarpskytten. Om noen
skulle være i tvil; ikke fullt så
yndige Eirik Reksten er den
stolte far.

•

Ærverdige medlem Lycke har p.t. ingen våpenbestillinger inne.

•

Vår ærverdige formann går inn i sin siste periode i
Afghanistan. Han forventes hjem i ett stykke, og i god tid før
jul.

•

Innendørs-treningene på NIH er i full gang. Vi har trening med
instruktør torsdager hver uke fra 18:00 til 19:00.

•

Bjarne Hestnes (også ærverdig) er ferdig med året hjortejakt
med godt resultat. To hjort er nedlagt av den ivrige
Nordfjordingen.

•

Vi tar sikte på å arrangere smalahove-lag i S-hytta en gang på
nyåret

JERVEJAKT I LÆRDAL I 1950
Det du no skal få lese er direkte henta frå hytteboka i Djupevjehytta i
Sandalen som ligg i Lærdal kommune. Dette dalføret grensar mot Ål i
Hallingdal, og høyrer til det som i dag er kjent som Nordfjella
villreinområde. I tidlegare tider var det tamreindrift i området, og
jervejegrane var reinsgjetarar. Reinsgjetarane var nokre hardhausar som
passa på reinen sin uansett vær - enten på ski eller til fots. Langt frå folk,
ofte lite med mat og mange timars gange til bygda. Dette var før
kraftutbygging og bilveg, snøscooter, jaktradio eller mobiltelefon.
Då jervejakta var over 21/1-50, var jaktfortellinga undertegna av Erik P.
Tufte og Gustav Granefjell. Det vert sagt om Erik P. Tufte at han ein vinter
overvintra i fjellet ved Kvevotni, Lærdal, i eit pyramidetelt utan botn!

Ute er det snø, mørkt og kaldt. Vinden uler. Det knakar i hytta. Gamle
morkne reindyrskinn i køya. Muselort og reinsdyrhår på jordgolvet.
Stearinlyset på bordet blafrar og i hytteboka står det:
17/1-1950. Ja, i dag kom jeg med mat til guttene, så nå skal vi leve noen
dager igjen. Håper det blir fint vær noen dager så vi kommer her ifra, for
Jerven har herjet fælt i reinsflokken vår nå. Det ligger strødd med døde dyr
over hele Mathislia, og mange halte og skamferte dyr går igjen på
valplassen. Jeg lurer på hvor mange han klarer å drepe før han må bite i
bakken for våre kuler?
E. Tufte
18/1- 1950.
I dag er det sånn noenlunde vær og nå står vi på reisen ferdig og lykken står
til Gud. Vi samler østover.
Kr. Sveinungard, T. Solberg, E. Tufte
Kl 19.30 samme dag. Kom hit i mørkningen etter å ha sprunget etter jerven
hele dagen. Jeg har nå funnet 8 døde reinsdyr og 5 skadde. Da jeg i morges
gikk østover, kom jeg på ganske ferske jervespor i Strokkeløypa. Jeg kastet
igjen sekken og for etter. Da jeg kom oppi Bjordalsnøset, fikk jeg se den
sprang på ca 200 m hold, og jeg skjøt 3 skudd og det siste traff men

dessverre ikke dødelig. Jeg etter i fullt sprang, og på nedre Bjordalsvannet
skjøt jeg 2 skudd uten å treffe. Da så jeg til min skrekk at jeg hadde glemt å
ta med ammunisjon, og hadde således bare ett skudd igjen. Jerven blødde
ganske mye, og i fullt sprang for jeg etter ned mot Starsjøen, over alle
høyder opp til Rauberg vestover Gråhydnarane og ned i Mjølgebotn, opp
igjen etter dalen og ved nedre Sanddalsvannet skjøt jeg mitt siste skudd på
ca 150 m og traff. Jeg etter den og kom på kloss hold, men turte ikke gå på
den foruten våpen. Den la seg for hver 10 m, men krek til slutt opp på
Fødalsnøset. Det er en meget stor jerv med 3 føtter og i morgen skal den til
pers, hvis ikke sporet blir borte eller den kryper inn i en altfor stor ur. Jeg
ligger nå helt naken, for alle mine klær var helt gjennomvåte av svette. "Fan
og", hadde jeg hatt flere skudd med, kunne jeg ikke unngått å fått den!
Erik Tufte
19.1. kl. 7.15.
Ja, i dag starter jeg på jervejakt igjen. Det har vært ganske stille i natt, så jeg
håper å finne igjen sporet. Finner jeg igjen det, skal jeg følge det, om det så
går like til verdens ende! Været idag er ganske bra, men helt overskyet.
E.T.
Om kvelden samme dag. Det ble et satans vær i dag igjen. Skodda har ligget
som grøt hele dagen, og kaldt og vind har det også vært. Jeg måtte helt ned
i Sanddalen før jeg fant igjen sporet, det vil si noe spor vistes ikke, men den
hadde blødd kraftig etter det siste skuddet. På det viset gikk det smått med
meg, da jeg måtte lete etter bloddråpene over hele Fødalsnøset. Den hadde
rett kurs mot noen store steiner ved Djupeskar og der hadde den krøpet
inn. Hullet er mellom to store kampesteiner og er ganske stort. Først prøvde
jeg å karre vekk snøen med den ene skien, men det gikk for smått. Så tok
jeg karabinen i en hånd og en lommelykt i den andre og krøp innover, men
hullet ble for trangt så jeg måtte snu. Jeg satte igjen sekken og geværet ved
hullet, og gikk hit i håp om å finne en spade, men det finst visst ikke. Ja, ja, i
morgen får jeg kanskje se utfallet av denne jakten!
Den 21-1-50.
Jerven er død! Han falt i dag og jeg fikk den ære å gi den de to siste kuler
som satte punktum for dens myrderier av sau og rein. Men han solgte seg
ikke så lett. Det viste seg, som Tufte sier, at uten spade var det ingen sjanse

for å få den ut. Den 20de dro E. Tufte til Iungsdalen og hentet saker og ting,
og imellomtiden sto jeg vakt. Så på formiddagen den 21. kom han tilbake,
og så en kort kaffepause, og så begynte arbeidet. Først forsøkte vi å forsere
oss etter samme vei han hadde gått inn. Først ca 6 m inn en fjellport, så en
vinkel til høgre og opp. Det ble imidlertid for trangt, og vi måtte ha
karabinen i hånden. Så regnet vi ut, at hvis vi tok en sjakt rett ned ca 10 m
ovenfor inngangen, skulle vi treffe på gangen, - som tenkt, så gjort! Etter ca
10 m rett ned fant vi gangen. Men måtte gå i gang med en ny sjakt. Den ble
ca 3 m. Men først etter at vi tok en tredje sjakt, fikk vi føling med udyret.
Under gravingen måtte vi stå ferdig med riflen hele tiden. Vi visste jo aldri
når den kom. Så sto vi, en i sjakt 2 og en i sjakt 3. Vi kunne høre jerven frese
rasende i hullet. Plutselig stikker Tufte skien inn og jerven "napper". Han gir
signal og skyter inn. Da prøver jeg med en ski, en ilter fres, og jeg skyter,
men uten resultat. Vi går opp og prøver hunden, men selv Tuftes grønlender
har ikke lyst til å gå på. Så går vi på igjen, en i øverste sjakten og en i nedre jeg i nedre. Smått om senn sender vi en kule inn uten treff. Men så
begynner Tufte å grave seg etter og ned mot meg, og i ett nu hører jeg grov
murring. Jeg griper en ski og kjører inn. Jerven biter i og holder på å dra
skien inn. Jeg drar ut og jerven splintrer skien. Nu begynner det å bli hett for
oss, vi er klar over at den snart går til angrep, da den ikke kan komme unna.
Vi har den mellom oss. Men Tufte arbeider seg ned, tomme for tomme, og
jeg venter. Nu må jerven komme. Jeg ligger på maven med riflen pekende
inn. Nu kan jeg høre Tufte gjennom sneen, han graver nærmere. Jeg tar en
spade og vil prøve å lage litt større hule. Men jeg rykker fort hånden til meg
- jerven bet i spaden! Jeg synes å se noe mørkt inne, jeg skyter to ganger.
Med ett hurra kommer Tufte. Jakten er slutt!!
Erik P. Tufte, Gustav Granefjell
P.S. Vi har funnet 9 reiner drept og 5 stygt såret, så de måtte slaktes.

Jervejakta gjekk føre seg over eit stort område. På kartet neste side er ruta
skissert.
Per Kristian Nesse

Lerum Cup 2012
Fredag morgen dro en glad gjeng over fjellet for å skyte Lerum cup 5 stevner i indre Sogn. Det var seks skyttere og to supportere
(Kathrine og Pål) som startet på fredagen. Turen gikk via Lærdal med
Per Kristian som lokalkjent guide med flere stopp. Borgund stavkyrkje
og Vindhella ble besøkt, før vi kjørte gjennom Lærdal til første stevne
i Årdal hos Knipenborg skl.

Følgende resultater ble skutt:
Thor Fogstad (kl 2): 228 – 93 – 321
Ola Bøe (kl 2): 43 – ja, førtitre poeng.
Per Kristian Nesse (kl 3): 323
Terje Hansen (kl 4): 235 – 98 – 333
Kai Magne Mauseth (kl 4): 238 – 99 – 337
Eirik Reksten (kl 5): 242 – 98 – 340

Etter stevnet dro vi til Lærdal familiepark hvor vi installerte oss i to
hytter, og hadde hyggelig samvær utover kvelden.
Lørdag morgen startet med at Jostein Løne kom ramlende inn på
campingen. Han hadde sovet på sin egen hytte på Filefjell, og ble
med oss til Sogndal, der vi skulle skyte stevne nr 2 lørdag morgen.
Etter en god frokost satte følget av sted til ferga for å komme over
Sognefjorden, og den rakk vi med god margin (1 minutt).

Følgende resultater ble skutt på Sogndal:
Eirik: 92 – ja, nittito poeng.
Kai Magne: 235 – 97 – 332
Terje: 238 – 96 – 334
Jostein: 241 – 93 – 334
Per Kristian: 230 – 96 - 326
Ola: 228 – 93 – 321
Thor: 222 – 92 – 314
Ferden gikk videre til Leikanger, og der fikk våre skyttere følgende
resultater:
Eirik: 238 – 98 – 336
Per Kristian: 229 – 98 – 327

Kai Magne: 229 – 98 – 327
Jostein: 230 – 88 – 318
Terje: 233 – 95 – 327

Ola: 233 – 99 – 332
Thor: 226 – 92 - 318

Dagens siste stevne i Fortun ga følgende resultater:
Per Kristian: 219 – 96 – 315

Thor: 214 – 87 – 301
Ola: 236 – 92 – 328
Eirik: 240 – 0 – 240
Terje: 231 – 94 – 325
Jostein: 236 – 95 – 331
Kai Magne: 239 – 100 – 339
Etter stevnet reiste vi tilbake til Lærdal for litt sosialt samvær. Grilling
ble iverksatt, og alle fikk den maten de hadde behov for, og mer til.

Søndagen var det kun ett stevne på programmet, i Øvre Årdal. Etter
en temmelig luftig oppkjøring til banen (den bratteste de fleste av oss
hadde vært borti), gjorde vi oss klare til dyst. Under prøveskuddene
før mesterskapsomgangen dukka det opp to hjorter like ovenfor
skivene. Om det var utslagsgivende for rundens dårligste
omgangsskyting vites ikke, men det er ikke usannsynlig at mange
plutselig var på hjortejakt mentalt, og ikke på skytestevne…
Resultater:
Farnes – Øvre Årdal
Eirik: 238 – 94 – 332
Per Kristian: 227 – 96 – 323
Thor:219 – 91 – 310
Ola: 242 – 92 – 334
Jostein: 238 – 92 – 330
Terje: 228 – 96 – 324
Kai Magne: 240 – 96 – 336

Etter stevnet startet vi på turen hjem. Tusen takk til Per Kristian som
lokalkjent guide, alle hadde en topp tur!
###
DFS og skytterlagene inn i moderne dataalder!
Du har sikkert lest på medlemskontingent-giroen at DFS har innført
en internettbasert løsning for alle organisasjonens ledd. Løsningen
baserer seg på at alle skyttere i hele landet får en unik skytterID som
følger skytteren uavhengig av hvilket lag man er medlem i.
Systemet er temmelig ferskt, med de fordeler og ulemper dette
medfører. I Oslo Skyttersamlag har kun Skarpskytten, Oslo Østre og
Nordstrand tatt løsningen i bruk foreløpig. Alle lagene har meldt inn
en god del feil og mangler allerede. DFS/Skytterkontoret/
underleverandørene jobber aktivt for å løse alle mottatte beskjeder
om dette. I tillegg er det flere moduler som pr dags dato ikke er
ferdigstilt, se nedenfor.
For deg som er medlem hos oss, vil vi be om at du gjør følgende:
• Ajourholde informasjonen om deg, slik det står beskrevet på
giroblanketten
• Legge inn epostadressen din (VIKTIG)
• Huske skytter ID’en din som står på medlemskortet
• …og selvsagt betale kontingenten….
Intensjonen til DFS er at løsningen skal kunne benyttes til
administrasjon av alle skytter- aktiviteter. Ut over å være et
medlemsregister, skal systemet bl a brukes til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Annonsering av stevner
Påmelding til stevner
Resultatservice
Premieoppgjør
Registrering av resultater/premier på den enkelte skytter
Arrangementskalender
Regnskap/reskontro, evt knytting til eget system
Div annen relevant informasjon.

De stevnerelaterte modulene er så vidt blitt operative pr i dag, og
enkelte av våre skyttere har allerede tatt i bruk dette. Noen problemer
er det når ikke alle skytterlag er konvertert. Vi er i hvert fall sikre på at
når løsningen er 100% ferdig blir det et et flott verktøy for alle lag og
samlag.
En annen, og for oss viktig konsekvens er at vårt familiemedlemsskap
bortfaller i den form det hittil har hatt. Direksjonen skal diskutere
alternative løsninger. For 2012 har vi gjort det slik for familier: Det
opprettes ett hovedmedlemsskap (kr 400,-) og rabatterte
medlemsskap (kr 100,-) for de øvrige familiemedlemmene. For noen
få familier betyr dette en liten økning fra i fjor. Aldersgrensen er
uendret.
DFS legger ut fortløpende informasjon om fremdriften i utviklingen.
Du finner dette på startsiden til dfs.no under «Siste fra IT».
Spørsmål kan for øvrig også rettes til undertegnede (tlf og epost
finner du på side 2).
Jan Th Gamnes / sekr.

Landsskytterstevnet 2012

LS 2012 vart avvikla på Voss i
tidrommet 9.-17. august i regi av
Voss skyttarlag. Dette er et
tradisjonsrikt skyttarlag med
profilerte skyttarar som Steffen
Elvebakk og Dag Midtun – Stangvinnare, og nylig avlidne Jon Istad –
Prins og Skyttarkonge.
Og for eit Landsskyttarstevne!! Berre positivt over det heile! Då Voss
skyttarlag i 2008 vart tildelt LS 2012, på bekostning av Os, var dette
etter en del kontroversar. Voss kom med sin søknad inn frå sidelinja.
Os bemerka at dette var i frekkaste laget, og andre meinte at dette
var å taka seg vatn over hovudet, all den stund dei på ingen måte
hadde skyttaranlegg som tilfredstilte dei krav som DFS legg til grunn
for tildeling av LS.
Formann i hovudkomiteen Jostein Bjørke framførte søknad på
Skyttartinget, og det så godt at Voss vart tildelt LS 2012.
Undervegs, frå 2008 – har det vore mange kritiske røyster som har
tvilt på om Voss skyttarlag ville klare denne oppgåva.
Men: etter avslutta LS er det berre å slå fast at dette klarte Voss
skyttarlag m/ minst 10,5.

For det første, skytebanen på Skjervet/Bømoen framstår som ein av
dei beste innan DFS. Her er det å bemerke at Jostein Bjørke stort sett
refererte til anlegget som SKYTEKATEDRALEN, og det er en god
karakteristikk. Under stevnet var det berre godord å høyra om
anlegget.
For det andre, arrangementsmessig var det lite/ingen ting som trekte i
negativ retning. At det i tillegg var strålande vær under heile
stevneveka sette en ekstra spiss på årets LS.
Som ektefødd Vossing må eg seie at det var med gode kjensler –
berre gode – eg drog attende til Austlandet.
Som vanleg stilte vårt ærverdige Skyttarlag med ein solid tropp, og
alle, absolutt alle frå Skarpskytten, drog frå Voss med beger –
sylvstaup som dei seier på Voss – og/eller medalje.
Skarpskytten hadde ingen heilt i toppen, men jamt over gode resultat.
Dei to som gjorde det best var Lars Indergård og Frank Vasholmen i
V73. Lars låg på skive 2 i banefinalen og Frank på skive 1 i feltfinalen.
For både Lars og Frank – som for mange andre som skaut finale –
var nok problemet å finna ca 10 cm over occlusjonsplanet! Begge
havna nokre plassar nedover på dei endelege resultatlistane.

Even Haugvik kom til finalen i felt, der han skaut fullt hus m/ 8
innertreff – sjå siste side. Med 28 på innleiande var dette eit treff frå
medalje. Hereid senior kvalifiserte seg også til feltfinale, men også
her: eit lite problem ca 10 cm over occlusjonsplanet.
At Hans Kristian Wear vart Skyttarkonge var samtlege einige om at:
Det var heilt fortent – og på tide!
Og formann i Jegergruppa? Han drog frå Voss med fire sylvstaup. Litt
over det han forventa.

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!

Kongeskytingen 2012

Lørdag 8. september gikk årets Kongeskyting av stabelen i
tradisjonelle former. Det var et praktfullt høstvær og deltagelsen var
som vanlig god.
Etter høytidelig åpning av stevnet med innmarsj av fjorårets Dronning,
tale for dagen av fung. formann og trekking av skyte-rekkefølgen med
påfølgende to prøveskudd og frokost, startet selve Kongeskytingen
med nok et prøveskudd og deretter selve konkurransen.

La det bli sagt først som sist: det var bemerkelsesverdig skyting som
ble prestert, stort sett flaggskudd på de første skuddene. Men så var

det å holde orden på strukturene som befinner seg ca. 10 cm over
occlusjonsplanet! Den som klarer det på best måte blir
Konge/Dronning! Så enkelt er det – eller vanskelig.
Den som hadde best orden under topplokket gjennom årets
Kongeskyting var Per Kristian Nesse, tredjeklassing og sindig Lærdøl.
Ekstra imponerende var det at Per Kristian gikk seirende ut av
omskyting mot selveste Eirik Reksten.
1. Eirik er ingen smågutt – i skyttersammenheng.
2. Eirik er femteklassing
3. Eirik er 349-skytter
Men altså: den sindige Lærdølen ble Konge og alle gledet seg!
Kathrine ble for
øvrig nr. 3 i sin
første skyting på
lenge, og det må
også nevnes at den
som ledet etter 4.
skudd – Knut Olav
sitt navn skal ikke
nevnes – hadde
STORE problemer
10 cm over
occlasjonsplanet, og
skjøt en femmer på
sitt siste skudd.
Kanskje var det
kanoneringen som
forårsaket
ubalansen?
Etterpå ble Kongen
behørig feiret i Shytta med taler og
gratulasjoner.

Oskar Lium er årets prins!
Årets prinseskyting ble arrangert 6 september på Løvenskioldbanen.
Deltagelsen var kanskje noe mindre enn ønsket, men det var like fullt
god stemning blant de oppmøtte. Disse skytterne var Oskar Lium,
Christian Aalerud Lie, Thor Fogstad Holm og Michael Gvein.
Det hele startet med trekning av skyterekkefølgen i R-hytta. Oskar
Lium og Michael Gvein skulle først i ilden, etterfulgt av Christian
Aalerud Lie og Thor Holm Fogstad. Oskar og Michael skjøt liggende,
mens de to andre skjøt knestående. Alle skytterne fikk skyte tre enkle
prøveskudd før de fem tellende skuddene skulle avgårde mot den
nidelt skive.
Det var mye god skyting og det skulle bli utrolig spennende da det
gjenstod ett skudd. Michael hadde til da skutt feilfritt, og ledet med
sine 36 poeng. Ett poeng bak fulgte foran Oskar med 35 poeng, og
deretter Christian med 34 og Thor med 33 poeng. Michael klarte ikke
å holde helt inn, og måtte ut i åtteren på det femte skuddet. Oskar
prikket inn en ny nier, og dermed var det duket for omskyting.
Christian hadde også en nier på siste skuddet , og sikret plassen
foran Thor, som også han måtte ut i åtteren.
I omskytingen skulle Oskar vise seg å være uslåelig. Begge skytterne
skjøt feilfritt i skudd etter skudd, men på det femte omskytingsskudet
måtte Michael til slutt gi tapt.
Dermed kunne vi gratulere Oskar
som prins i Skarpskytten i 2012!
Etter endt skyting ble det pizza,
brus og kake for skyttere, foreldre
og arrangører i S-hytta. Kvelden
ble avsluttet med en
premieutdeling, og hedring av
prinsen. Vi måtte dessverre
beklage at pokalene ikke var
kommet på plass i tide, men som
en liten trøst ble det derfor delt ut
sjokolademedaljer i mellomtiden.
Kathrine Høybakk
Sportslig Utvalg

Prins Oskar

Invitasjon til Generalforsamling 2012
Det inviteres herved til generalforsamling lørdag 10. november 2012
kl 1730 i R-hytta på Løvenskioldbanen.
Agenda:

1. Åpning ved formannen
2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap 2012
5. Innkomne forslag
6. Årskontingent
7. Budsjett 2013
8. Valg
Det blir kaffe m/tilbehør under generalforsamlingen. Etter
generalforsamlingen blir det en samling i S-hytta med servering og
premieutdeling av blant annet årets vandrepremier.
Direksjonen.

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!

I 2010 fikk vi 6620 kroner fra denne
ordningen, i 2011 fikk vi inn 7267 kroner, så
dette går rett vei!
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!

Jakt under fjerne himmelstrøk!
Av Jostein Løne
Jakten det nå skal berettes om foregikk i Kaukasus, Aserbajdsjan de
to første ukene av juni i år. Det ble jaktet på steinbukk, Kaukasian
Ibex eller Tur som var den lokale benevnelsen.
Ærverdige medlem Lycke har gode jaktkontakter både her og der.
Med god bistand fra franske jegere og locals i Kaukasus, fikk han
snekret sammen en jakttur for seg selv, undertegnede og ærverdige
medlem Tor A. Grannæs.
Det var mye logistikk som skulle på plass i forkant av jaktturen, men
etter en dags reise til Baku, en dags biltur – og hvilken biltur! – til en
jakthytte langt inni huttaheiti i Kaukasus, og en påfølgende halvdags
ridetur, var vi i jaktområdet. Vi ble forlagt i telt på ca. 2500 m.o.h. og
selve jakten foregikk opptil ca 3500 m.o.h.
Første jaktdag ble vi
dessverre belemret med tåke
der vi forventet å treffe på
steinbukkene. Vi var på
skuddhold flere ganger, men
som de ansvarsfulle jegere vi
er løsnet vi ikke skudd, til
tross for at våre lokale jaktguider gnålte SKYT-SKYT, så
snart de fikk glimt av dyr.
Dessverre er det ikke barebare å skyte når vi balanserte
ute på klippene, og det var
stupbratt minst på én side. Vi
var alle samstemte i følgende:
det var godt vi ikke viste hva
vi hadde begitt oss ut på!
Faktisk var vi i flere
situasjoner som ikke er helt å
anbefale for jegere med
høydeskrekk! Og våre lokale jakt-guider: jo, de valset rundt i utgåtte
gummistøvler og på føttene brukte de fotkluter. For de som ikke er

kjent med dette fenomenet, kan det forklares på følgende måte: de
brukte ikke strømper/sokker, men pakket føttene inn i et kvadratisk
stykke klede. De var vante med dette og klaget ikke. Det var likevel
noe mismodig og vandre tilbake til basecamp etter en resultatløs
første jaktdag.
Når jeg har nevnt at vi var belemret med tåke og dårlig vær første
jaktdag, er det å berette at resten av tiden vi tilbragte i Kaukasus
strålte solen fra skyfri himmel. Midt på dagen var det til og med
steikvarmt, selv 3000 m.o.h.
Jaktdag nr 2 dro vi ut i grålysningen – dette var gutta som ikke lå på
latsiden. Etter mye strev og møye var vi i steinbukk-terreng, og tro det
eller ei – alle tre dunket ned hver sin Tur! Ærverdige medlem Lycke
skjøt den største – selvfølgelig. Det skulle bare mangle! Og det var en
skikkelig sværing med praktfull hodepryd. Ærverdige medlem
Grannæs og undertegnede skjøt også eksemplarer godt over middels
størrelse, og alle var vi strålende fornøyde – det samme våre jaktguider (da det gode humøret medførte mye tips).
Turen tilbake til Baku foregikk i omvendt rekkefølge: først hest, så
terrengvogn og deretter bil.
Jakttrofeene brakte vi selv med oss tilbake til fedrelandet. At disse
etter ca ett døgn på hotellrommet i Baku, nedpakket i koffert begynner
å avgi en viss odør er en helt annen sak. Det måtte godt med
bestikkelser (hundrevis av dollar) for å få dem med på flyet hjem.

Rifleposten nr. 2 – 2012
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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Even med sine 12/8 i feltfinalen på LS på Voss
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