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Etter nokre år uten Rifleposten på papier, har vi teke opp att gammal tradisjon.
I dei åra som har gått uten papir utgåve har Skarpskytten hatt nettside der info om info av
ymseslag har vorte lagt ut på nettet. I tillegg har Skarpskytten to Facebook sider i samme
tidsrom. En åpen for den gemene hop og ein som er lukket for de aktive medlemmer for
stevne planlegging og andre konkurranse oppdateringer. Det planlegges også en lukket
for side for jegerene i Skarpskytten.
Nå vi nå sender ut god gammaldags Rifleposten på papir, er dette på grunnlag av
tilbakemeldinger vi fått der fleire av våre ærverdige medlemmer savner akkurat dette.
Vi planlegger ny utsendelse av Rifleposten på ettersommaren, og om det er nokon som
har synspunkt på vår nylansering av vårt medlemsblad så er vi åpne for det. Artiklene vil
bli publisert på Skarpskytten sine nettsider utover våren.

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.

Lederens hjørne
Kjære Skarpskyttere, velkommen til
sesong nr 167 i Skarpskyttens historie.
Jeg ønsker nye medlemmer hjertelig
velkommen inn i laget og nye
direksjonsmedlemmer lykke til med vervet. På grunn av at våre
innendørs treningslokaliteter ved Idrettshøyskolen ble stengt, fikk
Skarpskytten en tung start på 2016 sesongen. Løsningen ble at våre
ungdommer får trene sammen med Øslo Østre, og seniorene får
trene sammen med Blinken sportskyttere i
løpet av vinteren. Direksjonens viktigste oppgave fremover blir å
skaffe en permanent innendørsbane for Skarpskyttens medlemmer.
Vår Skytebanekomite jobber med løsning, men det kan være fint å ha
mulighet for å jobbe med flere alternativer. Hvis du kjenner til ledige
lokaler i området, som kan egne seg til innendørs skytebane, ønsker
jeg at du tar
kontakt. 2016 blir et år med stor aktivitet på stevnefronten og
jaktskyting på 100m. Jeg oppfordrer dere alle til å hjelpe til med
arrangementene slik at arbeidsbelastningen blir fordelt på flere.
Oslo skyttersamlag skal i år delta med 20 skyttere under
Hovedstadsstevnet i Lahti,Finland. Dette er et meget morsomt og
sosialt stevne. Jeg ønsker at flest mulige av skytterne i Skarpskytten
kvalifiserer seg til dette og oppfordrer alle til å delta på
uttaksskytingene (liggende skytestilling). Hovedskytingen på stevnet
er 60 skudd liggende, så her er det mulighet for alle (over 17 år). I
året som kommer kan dere følge Skarpskytten på hjemmesiden og
skriv gjerne innlegg på vår facebook side. På hjemmesiden, under
fanen
«om Skarpskytten - dokumentarkiv» legges det ut referater fra
direksjonsmøtene og relevante dokumenter fra virksomheten i laget.
Jeg ønsker alle i Skarpskytten lykke til med sesongen på feltstevner,
banestevner og ute på jaktfeltene i 2016. I denne samenhengen kan
det være fristende å låne artilleristenes ordspråk «gjør rett - frykt
ingen».
Knut Olav Olsen
Leder

Kommunikasjon og brukerprofiler

Som lederen skrev – dere kan følge med i lagets aktiviteter på
hjemmesiden vår, og på facebook. I løpet av året vil vi opprette
en lukket facebookgruppe der fokus er på aktiviteten i
jegergruppa i Skarpskytten. Denne kommer i tillegg til DFS
skytternes gruppe og den generelle åpne siden.
Men vi vil gjerne også få muligheten til å nå alle våre
medlemmer enkeltvis ved hjelp av epost eller SMS, og for å få
det til må hver medlem bidra med korrekt kontaktinformasjon.
Alle som har mottatt denne utgaven av Rifleposten har en
brukerprofil i DFS sitt medlemssystem. Vi ønsker at dere
sjekker at den informasjonen som ligger der er korrekt, legger
inn mobiltelefonnummer og epostadresse og retter eventuelle
feil.
Dette er enkelt. Gå til www.dfs.no, og så trykk på banneret ‘Mitt
DFS’. Første innlogging er skytterid, som står på
medlemskortet, og deretter kan dere få tilsendt nytt passord på
mail. Hvis dere aldri har oppgitt mailadresse, prøv å bruke
postnummeret. Virker ikke det, ta kontakt med direksjonen for å
få et nytt passord.
Even jobber med stevnestyring

Rapport fra Jegergruppen
I Skarpskytten,som i alle DFSskyttarlag, er det kl. 1 skyttarar,
altså jegerar, som utgjer
hoveddelen av medlemsmassen. I
skarpskytten er jegerane organisert
i Jegergruppen, der undertegna har
fungert som leiar i ei årrekkje.
Personleg synest eg at Jegergruppa
fungerer godt. Om ikkje alle,så
møter dei fleste opp på skytebanen
fleire x i løpet av året
Det er fleire som er av den
oppfatning at det burde ha vore større aktivitet initiert av
Jegergruppen, og det er sikkert riktig. No har vi likevel lagt oss på eit
nivå, der trening og oppskyting til Storviltprøven for eigne medlemmer
og andre er vårt hovedfokus. I tillegg har vi i alle år arrangert to
konkurransar i jaktfelt, ein om våren og ein om hausten. Dette er
interne konkurransar. Dette vil vi halda fram med.
Dette året vil vi gå litt vidare, der vi har tenkt å tilby eigne medlemmer
ekstra trening og instruksjon i stell av våpen samt oppskyting. Her vil
våre medlemmer få instruksjon av våre beste baneskyttarar. Les om
dette annan stad i dette nr. av Rifleposten.
Når vi legg så mykje vekt på å halda banen open for
trening/oppskyting, så er dette sjølvsagt for å gi våre medlemmer eit
godt tilbod. Vi skal likevel ikkje stikka under ein stol at dette er ei viktig
inntektskilde for vårt ærverdige skyttarlag, og som åra har gått,
kanskje den viktigaste. Ein av grunnane til dette er at jegerane som
møter opp på banen, medlemmer og andre, vert godt ivaretekne. Slik
skal det også vera i komande år
Som dei fleste veit er det tre lag som deler på å bemanna 100-m for
jegerskyting; Skarpskytten, Østre Bærum og Oslo Jeger & Fisk.
Oslo J&F har onsdag og laurdag som faste dagar,medan
Skarpskytten og Østre Bærumhar dei andre dagane. No er det ordna
slik at det eine året har vi mand/tirsd, medan vi har torsd/fred
fylgjande år.

Jegergruppen har alltid hatt som målsetting å halda banen åpen frå
tirsd/torsd etter påske gjennom heile året til det er slutt på
sommartida—då kjem kveldsmørket litt raskt på.
I 2016 har Skarpskytten torsdag/fredag som våre dagar på 100-m, og
vi åpnar banen torsdag etter påske, altså torsdag 31. mars.Det er
heilt klart at m.t.p. bemanning av 100-m, er det klart at det er ei større
utfordring å skaffa banemannskap på desse dagane samanlikna med
mand/tirsd.
I Skarpskytten—som i mange andre skyttarlag—er det eit fåtal av
medlemmene som ivaretk standplasstjenesta. Ikkje noko galt å seia
om det, men av og til kunne det vera greitt at fleire var med og drog
lasset.
Altså: I år har eg tenkt at litt fleire av våre ærverdige medlemmer
kunne vera med å hjelpa til på standplass!
Om vi ser praktisk på det -og det skal vi-så er det nok nok med 3
mann/kvinner på standplass fram til 1.august For å få til ei akseptabel
standplasstjeneste etter 1.aug. treng vi det doble.
Eg har alltid vore av den oppfatning at det skal vera frivillig å møta
opp på standplass for å hjelpa til, og det har for så vidt funger, sjølv
om det av og til har vore nødvendig m/litt hektisk telefonering for å få
full bemanning. For å seia det som det er, så kan det ikkje forventast
at Skribeland, Pedersen, Brinch,Bjone , Sørensen,Indergård , Bjone,
Vikhammer og Løne har pliktig oppmøte kvar x vi arrangerer
trening/storviltprøver!
Derfor: Eg ber om at våre ærverdige medlemmer av Jegergruppen
gjev meg tilbakemelding når den enkelte kan stilla opp, enten på tlt
47857689 el. på mail : jostloe @ online.no
På grunnlag av dei tilbakemeldingar eg får vil eg så setja opp ei liste
over bemanning av standplss, som eg vil senda til den enkelte. I
tilfelle dårleg tilbakemelding, set eg eigenhendig opp ei
bemanningsliste, og så får den enkelte møta op som angitt!
Avslutningsvis vil eg ynskja alle våre ærverdige medlemmer av
Skarpskytten/Jegergrubben eit velsigna nytt år og vær velkomne på
Løveskioldbanen 1. februar.
Jostein Løne

Skyteresultater i løpet av 2015
Det finnes mange gode skyttere i Skarpskytten – både som jegere og
konkurranse skyttere understående er noen av de sportslige
høydepunktene fra 2015 fra ett litt tabloid format. For en nøyaktig
gjennomgang henvises det til Årsberetningen.
Først er det vært å nevne Løvenskioldbanestevnet i 2015 ble vunnet
av Helene Lillekveland fra Nordstrand 349 med 17 sentrum som er ny
banerekord. Det er derfor vi hedrar det med ein ny plaket på 200
meter standplass. Nummer to på stevnet ble imponerende nok
stevene lederen Knut
Olav Olsen Skarpskytten
med 347 noe som er
tangering av personlig
rekord.
Før Landskytterstevnet så hadde vi ennå ett stort resultat (eller
«oddsbombe til topps» som det ble omtalt som på Nordre Land sin
hjemme side) På Fløyterstevnet i Valdres klinket Karl Johan Olsen til
med 349 m/ 9.9 på ett av stående skuddene og 22 innertiere (en
fantastisk oppladning til Landskytterstevnet)
Landskytterstevnet 2015 ble arrangert på Lesja. Årets teknologiske
nyvinning på stevnet var elektronisk anvisning på felt. Selv om det var
litt skepsis hos den eldre garde, var alle fornøyd etter
gjennomføringen. Det var ettt godt landsstevne med skytterdronning
for andre gang – Eileen Torp (Hun rasket for øvrig med seg Løne
fatet til odel og eie, noe som gjør at Løne må utsette pensjonist
tilværelsen for å kunne stille opp med ny vandrepremie. En annen
ting som stevnet vil bli husket for, er at man måtte skrapa is av
frontruta. Skarpskytten stilte med deltakere i alle aldre og med alle
ambisjoner. Generelt var det godt stemning under LS og alle fra
Skarpskytten fant seg godt til rette. Med gode resultat i forkant av LS
kan det ikke stikkest under en stol at vi hadde forventinger – kanskje
en på Kongelaget til og med!
Det er litt spesielt med LS – og dette har mange opplevd. Når
skytterene stiller opp på standplass for å avfyre sine første 25 skudd

vil det for mange snike seg inn ett lite – eller ofte ett litt større –
problem ca 10 cm over occlusjonsplanet. Det kan også skje for noen
av Skarpskytten sine deltagere. Etter å ha vært stabile på 240 og over
– 247 og 249 er nevnt – sluttet de fleste på 30 tallet!
Det er likevel noen resultater som er verd å nevne. Ida Collett Sælør
deltok i sitt første LS. Hun er i utgangspunktet jeger. Heldigvis har Ida
har gått litt videre etter å ha prøvd en Sauer på en jegertrening og har
begynt med baneskyting de siste åra og i 2015 vart det LS for første
gong. Der presterte Ida 246 i klasse 1 og endte som nr 8 i sin klasse.
En prestasjon det står respekt av!
Den største sportslige prestasjonen
sto imidlertid Per Kristian Nesse for
med mesterskapsmedalje på felten
etter ypperlige 30/18 på den
innledene skytingen. Den svært
krevende finalen så oppnådde Per
Kristian 10/1 noe som totalt gir 40/1
og som holdt til
mesterskapsmedaljen! Dette
henger svært høyt.

En av premiene som henger høyest
på Samlagstevnet på høsten er
lagskytingen om det store
vandreskjoldet. Vi må vel innrømme
Per Kristian Nesse med feltmedalje
at vi ikke hadde store forhåpninger
her, men etter at 3 skyttere hadde
skutt så var stillingen at Nordstrand og Skarpskytten delte ledelsen på
289. Etter siste skyting vant Skarpskytten etter at Lars Johan S.
Hereid skøyt 98 med 6 sentrum. Dette var også nok til å bli beste
lagskytter.Eneste klasse vinner på oss i år var Arvid Meek med seier i
V65. For øvrig så er det verdt å nevne at Arvid i følge dfs.no deltok på
85 stevner i 2015. En god nummer to der er Lars Indregård med 80
deltagelser.
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OM FORSKJELLIGE TING.
Eg går ut frå at dei fleste/alle av Skarpskyttens ærverdige
medlemmer veit at den tyske Kanslaren heiter Angela Merkel. Det
kanskje ikkje fullt så mange veit, er at Kanslaren er fødd som Angela
Dorothea Kasner. I sitt først ekteskap var dagens Kanslar gift med
Ulrich Merkel.
Det kan opplysast at Ulrich Merkel har fleire brødre:
Gebruder Merkel.
Vidare: Dagens Kanslar har behalde etternavnet til sin mann i 1.
ekteskap, men er gift på nytt. Navnet til ektemann no. 2: Joachim
Sauer, som har ein son:
Sauer & Sohn.
At det er mange dugande jaktlag i Jegergruppen er det ingen tvil om.
Vi får stadig tilbakemelding om tildels forbløffande resultat kva angår
mengder & størrelse på nedlagt vilt. Men det som elglaget
Skydeselskapet Sjurderudsætra presterte under siste års elgjakt, er
verdt å nevnast:
Etter første drev av fjorårets elgjakt—etter ca 45 min—kunne elglaget
bokføra 4 skot avfyrt av leidaren for elglaget—ærverdig medlem Arne
Kobbeltvedt, og der låg 4 steindaude elg!!!
Det er karen sin som veit å halda løpet reint, kruttet tørt og ha akkurat
passe olje på bolten!!
Det kommer til å bli arrangert førstehjelpskurs på Løvenskioldbanen i
løpet av våren. Fokus blir jegerskyting skader: stoppe blødning fra
kikkerøyer, skader som kan oppstå fra hjemmelading osv

Vi trenger flere med kunnskaper om
datasystemene! Det er bare å si fra
hvis du har en interesse av å lære deg
det!

Even med stevestyring

På jakt under fjerne himmelstrøk I
Av Lars Johan S. Hereid
Vanligvis så omtaler vi jakt hvor rifle blir benyttet. Denne gangen skal
det imidlertid skrives om jakt hvor jeg ønsket at rifle ble benyttet. I
oktober 2015 fikk jeg muligheten til å reise på rypejakt på Svalbard.
Det vil si jeg skulle besøke min kusine som bor der oppe med
familien, men som en ihuga jeger så lar jeg ikke muligheten for en jakt
tur gå bort. Spesielt ikke når bestanden er så dårlig i Sør-Norge.
På Svalbard så har du som utenbygdsbeboer mulighet til kjøpe
jaktkort hos Sysselmannen. Jaktkortet er ett sesongkort som gir deg
mulighet til å felle inntil 5 ryper i sesongen. Det bør nevnes at
innenbygdsbeboere har en begrensing på 10 ryper pr dag!
På forhånd så hadde jeg hørt at det å jakte ryper på Svalbard ikke var
den helt store utfordringen noe som viste seg å stemme. De bryr seg
nemlig lite om mennesker. Noe jeg merket ganske tidlig når vi
traverserte opp Platåfjellet. Der så vi for første gang ryper denne
dagen. Men siden det var mennesker på tur overalt så var det ikke
vits å prøve å skyte på dem. Jeg kunne bare håpe at de var der når vi
skulle gå ned igjen også.
Etter en flott, men lite innholdsrik skitur på Platåfjellet (sett fra rypejakt
perspektivet ikke fra naturopplevelses perspektivet) så var jeg
nysgjerrig når vi gikk nedover mot det punktet hvor vi hadde sett ryper
litt tidligere.
Og ganske riktig der satt de fortsatt. De flakset litt med vingene når
jeg skøyt første skuddet og tok en runde rundt en liten topp og satt
seg igjen. På de øvrige skuddene så ble fuglen bare sittende når jeg
prøvde å skyte på dem.
Det hadde ikke vært noe utfordring å ta mer enn de fem fuglene jeg
hadde kvote på men jeg hadde ett stort problem. Selv om bly er
gjeninnført så var 6’er dårlig oppskrift på Svalbardrypene. De ble bare
sittende! Jeg burde nok undersøkt litt mer tidligere. Jeg prøvde

virkelig å skyte dem, men de ble bare sittende. Det gikk ca 15 skudd
på de 5 rypene som måtte felles og hele seansen med meg
krabbende frem og tilbake til sekken for å hente mer ammunisjon tok
vel ca 5 minutter. Rypene bare satt der. Hvor lite sky de er blir jo
bevist med bilde beviset her også. Bildet er tatt på tur opp Platåfjellet
med mobiltelefon og dere ser også menneskene i bakgrunnen som
gjorde det umulig å skyte.
Svalbardrypene er både større og tyngre enn rypene vi er vant til på
fastlandet. Når jeg gjorde opp rypene så fant jeg også tykke fettlag.
Så konklusjonen var at jeg nok burde ha brukt større hagel enn 6’er
og neste gang er det nok rifle som blir redskapen.

Uansett det var en jaktopplevelse for livet og jeg håper at alle i
Skarpskytten retter seg etter min konklusjon: Rifle med lite kaliber
hadde vært riktig redskap!

TERMINLISTE SKARPSKYTTEN 2016 – 100 m
Dato

Skyting

Sted

12.feb
13.feb
13.feb
14.feb
15.feb
20.feb
27.feb
27.feb
28.feb

Lagsmesterskap Innendørs
Åpent stevne / Uttak ØM Felt
Åpent stevne / Uttak ØM Felt
Åpent stevne / Uttak ØM Felt
Serieskyting I – 15m
Lagsmesterskap finfelt
Samlagstevnet finfelt
Dugnad Viken II Felt
Samlagstevnet finfelt

Årvoll
Søndre Modum
Sigdal
Løiten
Årvoll
Løvenskioldbanen
Årvoll
R/ER/J
Mer info følger
Råde
V65/V73

5.mar
6.mar
13.mar
17.mar

Dugnad Viken II Felt
Viken II / Uttak ØM Felt
Østlandsmesterskapet Finfelt
Uttatte skyttere
Serieskyting II – 15m

Mer info følger
Mer info følger
Tingelstad
Ekeberghallen

13.apr
16.apr
25.apr
29.apr-1.mai
3.mai
6.mai
10.mai
19.mai
20.-22.mai
Skarpskytten
24.mai
26-28.mai

Banedugnad
Baneåpning
Serieskyting III – 100m
Ungdomsamling med Vest-Agder
Dugleiksmerket
Storskytterens Vandrepokal
Ungdomsgruppens Pokal
Serieskyting IV – 100m
Lerum Cup

Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen v/Skarpskytten
Årvoll
Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen Østre Bærum
Sogn Felles tur for

Dugnad Løvenskioldbanestevne
Løvenskioldbanestevnet

Løvenskioldbanen Alle
Løvenskioldbanen

4.jun
10.-12.jun
13.jun
14.jun
2001 og tidl.

Lagsmesterskap Bane
Viken II Baneskyting
Serieskyting V – 100m
Samlagsstevne Stang/Stuper

Løvenskioldbanen
Solør
Løvenskioldbanen
Asker
Kun de født

29.jul-5.aug
16.aug
20.aug
25.aug

Landsskytterstevnet
Den norske Skyttermedalje
Samlagsstevnet Bane
Serieskyting Finale – 100m

Årvoll
Årvoll
Årvoll

6.sep

Prinseskytingen

Løvenskioldbanen

26.okt

Generalforsamling

Løvenskioldbanen

16.-20.nov
30.-4.des
30.-4.des

Viken II – Innendørs
Oslo Open
Åpent stevne Oslo Østre

Årvoll
Ekeberg
Årvoll

Øvre Målselv

TERMINLISTE SKARPSKYTTEN 2016 – seniorer.
Dato
27.jan

Skyting
Samlagsstevnet 15 mtr.

Sted
Årvoll

Kl.
Arr. OØ

12.feb
27. feb
28.feb

Lagsmesterskap 15 mtr.
Dugnad Viken II felt
Samlagsstevne felt

Årvoll
18.00
Info. kommer fra samlaget.
Follo
Arr. alle lag

5.mar
6.mar
12.mar

Dugnad Viken II felt
Viken II felt
Østlandsmesterskapet Grovfelt

Info. kommer fra samlaget.
Sørum
Arr. alle lag
Akershus
Uttatte skyttere

2.apr
3.apr
13.apr
16.apr
25.apr

Jegerfelt I
Lagsmesterskap Felt
Banedugnad
Baneåpning
Dugleiksmerket

Løvenskiold
Vestre Toten
Løvenskiold
Løvenskiold
Løvenskiold

2.mai
5.mai
9.mai
12.mai
19.mai
20.-22.mai
24.mai
27.-29.mai
26.-28.mai
27.-29.mai
30.mai

Beste skytter I
Storskytterens vandrepokal
Uttak I Hovedstadstevnet
Ungdomsgruppens Pokal
Uttak II Hovedstadstevnet
Lerum Cup
Dugnad til LB stevnet
Norgescup Bane
Løvenskioldbanestevnet
Norgescup Stang / Felthurtig
Uttak III Hovedstadstevnet

Løvenskiold
18.00
Løvenskiold
18.00
Årvoll
Arr. OØ
Løvenskiold
18.00
Løvenskiold
Arr.Nordstrand
Sogn
Felles v/ H. Eri
Løvenskiold
18.00
Asker/Oslo Ø/Frogn Drøbak
Løvenskiold
Arr. Skarpskytten
Østlandet
Løvenskiold
Arr. Sk.sk./ ØBS

2.jun
4.jun

Løvenskiold
Løvenskiold

6.jun
10.-12.jun
14.jun
16.jun

Uttaksskyting Viken II / LS
Lagsmesterskap Bane
Inkl. pokalskytinger
Beste skytter II
Viken II Baneskyting
Samlagsstevne Stang/Stuper
Beste skytter III

27.-30.jul
27.-30.jul

Norgescup Bane
Norgescup Stang / Felthurtig

Storfjord/Målselv/Falken
Nord Norge

29.jul-5.aug
11.-14.aug
16.aug
18.aug
20.aug

Landsskytterstevnet
Hovedstadstevnet
Skytter medaljen / Oslo medaljen
Beste skytter IV
Samlag stevnet

Øvre Målselv
Lahti
Årvoll
Løvenskiold
Løvenskiold

13.00
Se egen info.
18.00
10.00
18.00

Arr. Nordstrand
10.00

Løvenskiold
18.00
Østfold Arr. Sarpsborg/Rygge
Asker
Arr.OØ
Løvenskiold
18.00

Uttatte skyttere
Arr. OØ
18.00
Arr. ØB

TERMINLISTE SKARPSKYTTEN 2016 – seniorer.
Dato
27. aug
26.-28.aug

Skyting
Kongeskytingen
Norgescup Bane

17. sept Dugnad

Sted
Kl.
Løvenskiold
10.00
Stavanger/Egersund/Gjesdal

Løvenskiold

18.00
13.00

1.okt
26.okt

Jegerfelt II / Hjorteskytingen
Generalforsamling

Løvenskiold
Løvenskiold

16.-20.nov
22.nov
30.nov-4.des
Nordstrand
30.nov-4.des
Arr. OØ

Viken II 15 mtr.
Ombudsmøtet
Oslo Open 15 mtr.

Høland / Bjørkelangen
Årvoll
Ekeberg

Åpent stevne 15 mtr

Årvoll

Arr.

Mandager og torsdager der det ikke er satt opp terminfestede skytinger er det trening fra
kl. 18.00

Lagsmesterskap feltskyting senior
Som et prøve prosjekt vil i år lagsmesterskapet i feltskyting for senior klassene (Alle
klasser som skyter grov felt) bli lagt inn i et åpent felt stevne.
Dette blir arrangert søndag 3. april og stevnet det er lagt inn i er Vestre Toten
skytterlag sitt åpne feltstevne.
Så dersom du er senior skytter og vil være med i vårt lagsmesterskap i feltskyting
gjør du følgende:
Send en e-post til perthoresen@navn.no eller send en SMS eller ring 415 34 507 før
1. mars med navn og klasse og meld fra at du ønsker å delta.
Jeg vil etter dette sende en samlet påmelding til Vestre Toten der jeg ber om at våre
deltagere settes opp i samme lag. Skytingen vil selvsagt telle i Vestre Toten sitt
feltstevne i tillegg til vårt lagsmesterskap.
Skarpskytten vil betale påmeldingen til stevnet for våre deltagere. (Dersom du
melder deg på og ikke stiller vil du måtte betale selv.)

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!

De siste årene har vi fått inn ca 10’000 kr i
året på denne måten! Bidra du også!
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!

Lerum Cup i Indre Sogn
Grøne lier, blå himmel, kvite toppar og blå-grøne fjordar. Flaumstore
elvar der laksen er på veg opp. Kvite fossar i alle dalsider.
Fruktblomstring og morelltre i blomst. Og midt opp i dette arrangeres
ein av dei største skytesamlingane i landet, Lerum Cup. Skyting på 5
baner og over tusen deltakarar, store deler av norgeseliten er med på
alle stemna. Topp stemning på banene og mange topp resultat er eit
varemerke for Lerum Cup.
Vi har hatt
fellesturar i 2012,
2014 og 2015, alle
med overnatting i
Lærdal .
Vestlandsturen i
2012 er omtalt i
tidligare nummer
av Rifleposten, den
er dokumentert,
men dei to siste
reisene lever som
minne hjå
Frå turen i 2014
deltakarane.

Vi var mange som reiste vestover i 2014. Mange av dei aktive hadde
med sitt eige støtteapparat med strikkepinnar og heklenåler. Litt arbeid
med å skaffa overnatting, men vi enda opp på Sanden Pensjonat midt i
den gamle delen av Lærdalsøyri. Turen starta opp med skyting i Årdal,
der vi gjorde unna to stemne før vi sette nasen mot Lærdal. Det mest

minneverdige frå den første dagen var Per Kristian sin nye pers (340)
etter eit kvarters mental trening i bilen på veg mot Årdalstangen.
Dagen etterpå var vi på nordsida av fjorden, det siste stemnet var i
Fortun, som ligg innerst i Lusterfjorden og ved vestporten av
Jotunheimen. Vi merka at det var siste skyting av tre den dagen, eg
trur at vi alle leverte svake resultat. Turen vidare til Årdal og Lærdal
gjorde det godt att. Tindevegen frå Turtagrø til Årdal var opna, og vi
sneik oss heimover mellom 4-5 meter høge brøytekantar med
Hurrungane på ei side, og ein mørk Lusterfjord mellom oss og
Jostedalsbreen bada i sol på den andre sida. Det er på slike turar ein
skjønnar at det kjem turistar til Norge.
Den svake skytinga til Per vart eit aktivum då vi
kom tilbake på Øyri. Han gav seg tidlig, og
arrangerte gatefest i gamlegata for alle som ville
vera med. Vi kom nok på ein del asiatiske
facebooksider den kvelden.
Lærdal er høgdemeter. Mange høgdemeter, og dei
ligg tett i tett. Mange av oss såg nøyare på dei
neste dag, vi gjekk opp til Storehaugen. Det er
berre 3.7 km å gå, men med 900m stigning så
merkes det etter ei stund. Vi roa oss ned og rusla
opp, det var ingen interesse for å slå bestetida på
30 minutt, vi brukte eit par timar. Nedturen var
lettare, men vi var mange som sleit med å gå ned
trapper dagane etterpå. Heis i privathus kan ha sin
misjon. Storehaugen (eller Erisåsen som det også
heiter) ligg i ein sving i dalen, og med utsikt både sørover, som er
oppover dalen, og vestover ut fjorden er dette ein av dei finaste og best
merka turane i området.

Ekspedisjonen i 2015 vart gjort av ein meir handplukka utvalg. Vi var
tre som reiste, og tok stemnene som året før med Årdal på
ankomstdagen og dei tre på nordsida av fjorden dagen etter. Fortun var
ikkje med, skytinga var på Hafslo i staden. Litt mindre køyring enn
året før. Motlysskytinga tidlig om morgonen på Hafslo var ikkje heilt
som eg ville ha det, men det har vi
fortrengt no. Slik sett var det meir
som skjedde på Leikanger, der eg
hjalp Eileen Torp litt på grunnlaget.
Eg prøvde å ta ansvaret for den
dårlige niaren ho fekk anvist, men
ho ville helst stå for den sjølv. Per
Kristian og Per kriga litt undervegs,
det var den med best kondisjon som
gjorde det best. Per leda etter første
dag men andre dag tok PK igjen
forspranget og grusa Per totalt. BIB
!! (best i bilen).
Veret var mot oss siste dagen så den
Frå turen i 2015
planlagde fjellturen vart erstatta med
befaring av Vindhellavegen og Borgund
Stavkyrkje. Motbakke og stive bein var bytta ut med norsk veghistorie
og 900 år gamalt trebygg.

Og kva gjer vi i 2016? Lerum Cup vert arrangert frå 20.-22. mai.
Hafslo er ikkje med som arrangør, i 2016 er det stemne i Aurland,
Årdal (Farnes og Knipenborg), Leikanger og Sogndal. Vi kan bu i
Lærdal, og prøva å få skyting 20 mai i Årdal, 21 i Sogndal og
Leikanger og 22 i Aurland (eller omvendt). Vegen Aurland – Hol er
nok open, og det er både tunnel og veg over fjellet mellom Aurland og
Lærdal. Fjellvegen er kanskje open, då er det ein fin og imponerande
tur, spesielt på Aurlandssida. Viss ikkje så må ein køyra gjennom
verdens lengste vegtunnel (24,5 km) frå Lærdal til Aurland. Det går an
det også.
MELD FRA TIL HARALD OM DU VIL BLI MED TIL SOGN I
MAI 2016 !!!!!!

Skarpskytten skal i 2016 være del arrangør i følgende stevner
Søndag 28. februar
Søndag 6. mars
Torsdag til Lørdag 26. – 28. Mai

-

Samlagsstevne feltskyting
Landsdels mesterskap feltskyting
Løvenskioldbanestevnet

Til disse arrangementene trenger vi mannskaper som kan hjelpe til.
Dersom du er ledig på en eller flere av disse datoene setter vi pris på å høre fra
deg………og om vi ikke hører noe fra deg vil nok du høre fra oss…….vi er avhengig
av hjelp fra våre medlemmer. Hovedansvarlig for de forskjellige stevnene er som
følger:

Samlagsstevne felt: Per Thoresen 415 34 507 perthoresen@navn.no
Landsdels msk. felt: Per Kr. Nesse 454 01 345 Per.Kristian.Nesse@norconsult.com
Åpent Banestevne: Knut Olav Olsen

934 83 296 kolols@online.no

Det er mange forskjellige oppgaver som skal utføres både før og under stevnene, så
ta direkte kontakt med de hovedansvarlige og meld deg til tjeneste!!!!!

Gunnar Lønne
17. September 2015 døde Gunnar Lønne 97 år gammel. Bare uker i
forveien så hadde vi snakket med han om til å delta på årets
Kongeskyting ett arrangement han var fast deltager på. Selv etter at
han gav seg som aktiv skytter så var han tilstede på banen ved lagets
arrangementer.
Gunnar var fra Balestrand og begynte å skyte da han var 18 år. Han
utdannet seg ved Norges Landbrukshøgskole på Ås. Han bosatte seg
med sin familie på Eiksmarka i Bærum. Gunnar ble enkemann i 2002,
men med sin sterke helse holdt han sitt hus og hage i orden helt til
bare noen få måneder før han døde.
Han ble ansatt i Landbrukets Sentralforbund i 1947 og arbeidet der i
nesten 40 år. Der var han også redaktør for landbrukets årbok i 31 år
fra 1955, han var en dyktig skrivende mann.
Gunnar var først og fremst en organisasjonsmann ikke bare for
Rifleringen og senere Skarpskytten. Det var en sammenslåing han
jobbet aktivt for. Han var også viktig på nasjonalt plan og da spesielt i
forhold til ungdomsarbeidet og rekruttering.
En liten oversikt: 10 år som formann i Rifleringen, 19 år som formann
i Oslo Skyttersamlag og 15 år som formann i DFSU (Det Frivillige
Skyttervesenets Ungdomsutvalg).
Gunnar ble for sitt administrative arbeid hedret med fortjeneste
medaljer for Rifleringen og Oslo Skyttersamlag samt alle de nordiske
hovedstedenes skytterorganisasjoner. DFS hedersmedalje i gull
mottok han i 1980. Gunnar ble æresmedlem i Skarpskytten i 1994.
Vi minnes en hedersmann med følgende,
Respekt –Ærlighet –Gjennomføringsevne –Sjelden Nier –Tusen Takk.

Skytekurs for storviltjegere
I år arrangerer Skarpskytten kurs i skyting og våpenstell for sine
medlemmer. Innholdet er tilpasset behovet til jegere som gjerne vil bli
bedre skyttere men ikke har hatt tid eller anledning til å gjøre noe med
det. Alle instruktørene er selv aktive DFS skyttere med flere års
erfaring.
Det vil være svært få deltagere for hver instruktør, så alle vil få god
individuell oppfølging før og under skytingen. Formålet er gjøre
deltagerne komfortable på skytebanen og med sine individuelle
våpen, samt at alle skal ha bestått storviltprøven ved kursets slutt.
Kursene vil arrangeres på Løvenskioldbanen fra påske og utover
forsommeren til alle som er interessert har gjennomført, vi må
imidlertid slutte 1 juli. Det vil maksimalt være 6 deltagere på hvert
kurs, og to instruktører. Kursene vil arrangeres to etterfølgende
torsdager, og storviltprøven gjennomføres dag 2. Begge dager har en
kombinasjon av teori og praksis.
Programmet for første kveld:
1. Sikkerhetsregler og sikker håndtering av skytevåpen
2. Teori og tørrtrening på liggende skyting og avtrekk. Bruk av
skyterem / Jegerstropp.
3. Teori om kulebaner, kulehastighet avdrift.
4. Innskyting / skruing på kikkertsikte. Begrep som MOA ol.
5. Praksis på 100m. Liggende skyting på vanlig blink
Andre kveld:
1. Stell og puss av våpen. Sjekk av avtrekk (creep),
skjefteskruer, løp og kikkertfeste.
2. Gjennomgang og tørrtrening på sittende skytestilling.
3. Praksis på 100m. Skyting på dyrefigurer og på vanlig skive.
4. Storviltprøve.
Kursavgiften er kr 500, inkludert en oppskyting til storviltprøven.
Kurset et forbeholdt medlemmer. Som en del av kurset tilbyr vi
treningsammunisjon, 50 stk treningskudd for kr 500. Dette gjelder kun
de tre vanligste kalibere, 6.5x55, .308 og 30-06.
Interesserte bes kontakte formannen i jegergruppa, Jostein Løne
innen 18 mars (før påske).

På jakt under fjerne himmelstrøk II
I mnd. skiftet Okt/Nov drog d’herrer Pedersen, Kobbeltvedt og Løne
på hjortejakt i England. På landsbygda i Essex. Det var Dåhjort som
sto på programmet i tillegg jaktet vi på Muntjac. Dette er en artig liten
sak på størrelse med en middels stor hund, og den har hoggtenner!!

Dådyr med Kobbeltvedt og Løne

Ærverdige medlem Pedersen
har jakterfaring fra mange
jaktområder fra kloden, og i
England har han Terry som
god kontakt. Terry hadde eit
godt jaktopplegg for oss,
både stalking og plassering i
«hochsitz» (red andm:
Jakttårn). Som dei fleste
jegarar hadde vi også noen
tanker om gevir størrelse.
Tidsrommet då vi jakta var i
brunstperioden og det var
fascinerende å høre
hjorteburing på lang og kort
avstand. Det varierte med
hjorte observasjoner, men vi
slompet på å komme borti til
dels store flokker. Dette
myke takka være Terry som
var lokalkjent.
Alle skaut vi Dåhjort og kvar

vår Muntjac.
Vi jaktet grytidlig om morgonen, pause midt på dagen og på
ettermiddagen så lenge det var skyte lys. Som vanleg er når det gjeld
hjortejakt. Det vart dermed også tid til en tur på den lokale pub. Våre
trofe er pt til preparering i England og vi har planlagt ny tur til høsten.
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