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Direksjonens side
Kjære Skarpskyttere, velkommen til
sesong nr 168 i Skarpskyttens historie.
Jeg ønsker nye medlemmer hjertelig
velkommen inn i laget, og gratulere
direksjonsmedlemmemene med
gjenvalget på generalforsamlingen.
En ny sesong er igang, og Skarpskytten
er forstatt avhengig av velvillighet blandt
våre skyttervenner når det gjelder
innendørstrening. Idrettshøyskolen er fortsatt stengt, men vi har fått gode
løsninger sammen med Øslo Østre- og Asker skytterlag. Skyttergruppen blir
noe spredt, men deltagelsen i Østlandscupen og Akershusserien blir limet
for de aktive i vinterhalvåret. Resultatene i Akershusserien har så langt vært
meget gode. I skrivende stund ligger 1. og 2. laget på andre plass i sine
grupper, og med meget god sjanse for finaleplass. Direksjonen jobber
fortsatt med å skaffe en permanent innendørsbane. Men det må først
ryddes opp i noen formelle uklarheter i forbindelse med tomten som ble gitt
til Skarpskytten i 1948. Vi er i god dialog med Løvenskiold Eiendom, og
håper på en avklaring i løpet av vårparten.
Skyttertinget 2016 vedtok Langtidsplan for perioden 2016 - 2020, der
feltskyting ble vedtatt som satsingsområde for 2017. Det betyr at det skal
satses spesielt på feltskytingene det kommende året, for å styrke
aktivitetstilbudet og deltakelsen. Direksjon ønsker alle jegere og aktive
velkommen til Lagmesterskap i felt på Løvenskioldbanen den 1.april kl
13:00.

På siste generalforsamlingen ble to av våre hedersmenn velfortjent hedret
med henholdsvis fortjenestemedalje og æresmedlemskap. Direksjon takker
for meget god innsats for skyttersaken gjennom mange år.
Knut Olav Olsen
Leder Skarpskytten

Nytt Æresmedlem i Skydeselskapet Skarpskytten,
Jostein Løne ble på generalforsamlingen den 26.oktober 2016 utnevnt
som æresmedlem i Skydeselskapet Skarpskytten.
Han har vært medlem i Skarpskytten i mange år og i de fleste av disse
årene har han vært deltatt i direksjonen og vært leder for jegergruppen.
Lederjobben har blitt utført på en forbiledlig måte. Skyteprøvene har
betydd mye for laget økonomisk, og jegergruppen har sørget for store
inntekter som i mange år har kommer hele laget til gode.
Entusiasme og engasjement er kjennetegnet på Jostein. Dette bidrar til at
han år etter år klarer å motivere og engasjere medlemmene til innsats for
jegergruppa.
I tillegg har Jostein alltid vært interessert i de aktive skytterne i laget,
gammel som ung. Hans glødende interesse for skyting, har inspirert og
motivert våre aktive skyttere til å yte ekstra innsats gjennom flere år. Han
viser stor interesse for andres resultater og har en egen evne til å glede
deg over at andre lykkes på skytebanen.Jostein har i de siste årene selv
deltatt aktivt i skytingen og har trenet deg opp til å bli en meget habil DFSskytter. Han har i tillegg satt Skarpskytten på det nasjonale DFS-kartet ved
at han har satt opp Løne-fatet på Landskytterstevnet.
Jostein har også satt opp «Kongefatet» som tildeles Skarpskyttens konge
under vår ærværdige kongeskyting.
Som lagets æresmedlem har Jostein Løne alle medlemsrettigheter til evig
tid, uten å måtte betale kontingent.Jostein ble tildelt diplom og lagets
medalje med distinksjon. Medaljen skal bæres med stolthet på lagets
høgtidsdager.

Direksjon og laget øvrige æresmedlemmer gratulerer hedersmannen
Jostein Løne

Fortjenestemedalje

til Lars Indergård

Lars Indergård ble på generalforsamlingen tildelt Skarpskyttens
fortjenestemedalje med diplom. Medaljen ble tildelt som en
anerkjennelse til Lars. Han har gjort seg særlig fortjent til den ved å ha
representert Skarpskytten på en meget god måte, både innad og utad.
Lars har så langt hatt en fantastisk skytterkariere og har satt Skarpskytten
ettertrykkelig på kartet. Han har et utallig antall seire og topp
plasseringer i åpne stevner. Har skutt fullt hus (350 poeng) utallige ganger
og i 2010 var han blandt annet dobbeltvinner i Viken II. Lars har vært
samlagsmester i sin klasser opp til flere ganger og representert Oslo
skyttersamlag på lagskyting både på Viken II og Landskytterstevnet. Et av
karrierens desiderte høydepunkt ble oppnådd under Landskytterstevnet i
Målselv i 2006 med 2.plass på bane i klasse V65. Etter innledende skyting
ledet han konkurransen med 250 poeng. På finalen la han inn 100 poeng
med 10 innertiere, men måtte ut i omskyting med 4 andre. På den første
omskytingen la han inn 100 poeng med 8 innertiere sammen med Odd
Kolsrud og Øyvind Hovstein. På den andre omskytingen la han inn 100
med 4 innertiere (skjev serie) noe som medførte at Odd Kolsrud som
hadde 100 med 9 inneriere vant totalt. Dette er skyting i verdensklasse og
har bidratt til å inspirere skyttere over det ganske land.
I tillegg til konkurranseskytingen har Lars i alle år vært medhjelper på 100
m standplass når det gjelder opplæring av jegerne i laget og Osloområdet.

Direksjonen gratulerer med fortjenestemedalje til hedersmannenLars
Indergård.

LANDSSKYTTERSTEVNET 2016
Landsskytterstevnet 2016 vart arrangert på
Øverbygd skytebane av Målselv skyttarlag, eller
som det opprinneleg heiter: Øvre Maalselvens
skjotarlag av 1878.
Pga. lang reiseveg, var det ikkje så mange frå
Skarpskytten som var påmeldt i 2016,
samanlikna med året før, men det var 12 skyttarar
som stilte opp.

No er det slik m/LS at mange skyttarar som har prestert godt gjennom heile
sesongen, og sjølvsagt har store ambisjonar mtp LS, ofte får problem her.
Dette har som oftast samanheng m/det faktum at under LS kan det vera at
det snik seg inn eit problem, stort eller lite,ca. 10 cm over occlusjonsplanet
for mange av deltakarane. Men for all del, det
var Skarpskytten-skyttarar som også presterte
på Øverbygd.
Kai Magne Mauseth raska med seg stjerne no. 3
på feltskyting, noko som er eit prov på at han er
litt meir enn ein habil feltskyttar.
Den som totalt sett gjorde det best av
Skarpskytten sine var Vegard Mauseth Nesland.
Han stilte opp på LS omtrent utan trening,
deltok i kl 1 og vart totalt no. 7 i sin klasse på
feltskyting. I tillegg vann han sin klasse i
skogsløp m/skyting. Det er berre å få sett unge Vegard i litt meir trening;
den karen har meir inne.
Det må anførast at LS 2016 vart gjennomført prikkfritt. Vi som var
deltakarar fekk med oss fine dagar, både på skytebanen og mtp
naturopplevingar i Målselv og omegn.

Jostein Løne

Nybegynner Voksen

Denne klassen er en lavterskel-klasse for voksne nybegynnere på 100
meter/finfelt. Klassens nedre aldersgrense er 16 år. Klassen gjennomføres
på alle stevner.
Klassen kan delta på alle konkurranser i regi av DFS opp til og med
Landsskytterstevnet.
Hvilke våpen og ammunisjon gjelder? Det skytes på 100m, så det er ikke
nødvendig å bruke grovkaliber. Alle tillatte våpen og kaliber omtalt i kap 6 i
skytterboka. I praksis betyr dette at i tillegg til Sauer, Krag og Mauser i 6.5
eller 7.62x51 og Sauer i .22 så kan skiskyttergevær brukes. Vanlige
salongrifler kan ikke brukes – de har for kort løp. Det skal ikke brukes
optiske siktemidler – som kikkertsikte.
Hva er reglene for påkledning? Det er tillatt å benytte skytterjakke,
skytterlue, skytterhanske og albuebeskyttere. Det er ikke tillatt å benytte
spesiell skytebukse og/eller skytesko.
Hvilket skyteprogram skal klassen ha?
Klassen skyter 25 skudd, 3x5 skudd liggende (15-skudd) og 2x5 skudd
liggende (10-skudd) ved innendørs- og baneskyting.
I feltskyting skyter klassen 30 skudd liggende finfelt (5x6 skudd).
Skytetid som for rekrutt-klassen. Det skytes ikke finaleprogram i denne
klassen.
Merk at klassen ikke kan benytte anlegg/støtte.
Klassen kan ikke delta i Stang-/felthurtigskyting.
Hva slags premiering og rangering gjelder? Skytterne skal rangeres. Den
beste tredelen i klassen skal ha premiering slik det er for øvrige klasser (se
kap. 10.100 i Skytterboka).
Hvilket innskudd skal denne klassen ha? Klassen betaler samme
påmeldingsavgift som rekrutteringsklassene.
Er det noen overgangsordning i 2017? Skyttere som har skutt i klasse 1 i
2016 gis for året 2017 anledning til å gå ned i klasse nybegynner voksen
(NV) og skyte her. Skyttere som velger dette kan fortsette i klasse NV også i
2018, men overgangsordningen gjelder kun for 2017.

Hva trengs av utstyr for å komme i gang? Skarpskytten og de fleste andre
skytterlag har rekrutteringsvåpen til utlån. Du bør ha din egen reim, jakke
og skytehanske. Inngangsmodellene fra de ulike leverandørene er gode nok
i starten. I tillegg trengs hørselvern, samt at enkelte må ha en
synskorreksjon. De som bruker linser til vanlig greier seg med det.
Ammunisjon i .22 er rimelig – typisk pris for en grei kvalitet er litt i overkant
av 1 kr pr skutt. Grovkaliber er langt dyrere, typisk pris er i området 8 – 9
kroner skuddet.

Harald Eri

Den nye Jegerklassen
Er du jeger? Har du lyst å skyte på 200/ 300m? DFS har endret reglene for
jegerklassen slik at den passer for dagens jegere med moderne utstyr. Her
er et lite sammendrag av reglene:
Hvem kan delta?
•

Det er kun skyttere som er klasseførte som klasse 1 eller Jeger som
kan delta i klassen.

Utstyr
•

Jegerklassen skal benytte kikkertsikte

•

Det er ingen begrensning på kikkertstørrelsen.

•

Klassen kan kun benytte reim eller jegerstropp, ikke tofot eller
støtte. Heller ikke under prøveskudd.

•

Det er det ikke tillatt med avstandsmåler i feltskyting.

Øvelser og program
•

Jegerklassen tillates å delta i baneskyting (200/300 meter), i tillegg
til felt.

•

Baneskytingen foregår etter samme opplegg som for klasse 1 på
200/300 meter, uten mesterskap (25 skudd liggende). Prøveskudd
skytes på åpen skive slik at hvert skudd anvises umiddelbart. Seriene
anvises når serien er ferdigskutt av alle.
o Fritt antall prøveskudd på 3 minutt
o 5 skudd liggende på 1 ½ minutt
o 5 skudd liggende på 3 minutt
o 5 skudd liggende på 2 minutt
o Fritt antall prøveskudd på 3 minutt
o 10 skudd liggende på 3 minutt.

Kaliber
•

Maks kaliber tillatt er 8 mm. Det tillates ikke bruk av rekyldemper,
hel- og halvautomatiske våpen.

Hva betyr dette for deg? Du kan bruke ditt vanlige jaktgevær så fremt
kaliberet er under 8mm, så 6.5, .308 og 30-06 tillatt. Det samme er .223
etter dagens regler. Du kan bruke lyddemper, men det kan by på problem
siden det skytes mellom 30 og 50 skudd på en halvtime og flimringen kan bli
et problem. Du må skyte i et fornuftig tempo, og lade om i løpet av en av
seriene. Da den siste serien er på 10 skudd må du være i stand til å lade om
/ bytte magasin i løpet av denne tiden.
10eren er 10cm og sikteblinken er 40 sm på 200m så siktebildet kan lett bli
urolig – spesielt hvis du er glad å skyte med stor forstørrelse. Vi anbefaler
derfor å skyte med jegerstropp eller reim og skytejakke. Hovedformålet
med jakka er å unngå at reima sklir med, og å ha en viss polstring på
albuene. Det er ikke nødvendig med dyre modeller, de serieproduserte
standardmodellene er mer enn gode nok.
Hvis du er interessert i å være med så ta kontakt med Jostein eller Harald i
direksjonen, eller ta kontakt med oss når vi begynner jegerskytingen etter
påske.

Harald Eri

Feltåret 2017
- nyheter -

https://www.dfs.no/opplaring/felt/feltaret-2017/

Skytekurs for storviltjegere
I år som i fjor rarrangerer 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 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. Vi starter med en kveld med teori der alle møtes, og fortsetter
med to kvelder med skyting der den siste kvelden avsluttes med oppskyting
til storviltprøven. For den praktiske delen vil vi ha maksimalt seks deltagere i
hver gruppe, og hver gruppe vil ha to instruktører.
Program første kveld:
1. Litt om Skarpskytten og historien til DFS

2. Fordeling i grupper.
3. Sikkerhetsregler og sikker håndtering av skytevåpen
4. Stell og puss av våpen. Sjekk av avtrekk (creep), skjefteskruer, løp og
kikkertfeste.
5. Teori om kulebaner, kulehastighet avdrift.
6. Innskyting / skruing på kikkertsikte. Begrep som MOA ol.
Skyting andre og tredje kveld:
1. Teori og tørrtrening på liggende skyting og avtrekk. Bruk av
skyterem / Jegerstropp.
2. Innskyting / skruing på kikkertsikte. Eventuelt i skytebenk
3. Liggende skyting på 100 m.
4. Gjennomgang og trening på sittende skytestilling.
5. Praksis på 100m. Skyting på dyrefigurer og på vanlig skive.
6. 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 1

april (før påske) tlf 4785 7689.

Basis Våpenstell
Lurer du på om du pusser for mye eller for lite?
Forslag til veldig enkle retningslinjer for «Jeger vedlikehold»
Utgangspunktet er som følger ut fra mitt ståsted: Litt våpenstell er bedre
enn ingenting.

1.

Alle våpen trenger olje, også de i utgaven «Rustfritt og
vedlikeholdsfritt»

2.

En standard jeger skyter mellom 50 og 300 skudd i året. Ut fra dette er
det ikke kruttslam og mantel avsetning i pipa som utgjør
hovedutfordringen.

3.

Har du vært ute i fuktig vær? Sørg for å tørke over våpen både utvendig
og innvendig for så å gi et lite tørk med oljet fille. (Etter ordentlig
nedbør ta mekanismen ut av skjeftet)

4.

Har du vært ute i kuldegrader? Husk at våpenet «Slår seg» når det
kommer inn i varmen på hytta. La våpenet få romtemperatur og tørk av
fukt jfr. Pkt.3

5.

Etter siste jakt tur seeeent på høsten….puss pipa godt, gjerne med nitro
solvent og kobberbørste, deretter med pussefille / olje, gjenta inntil
filla er ren. Sett inn pipa med et lag våpenolje før du pensjonerer den
frem til neste sesong.

6.

Ta samtidig gjerne mekanismen løs fra stokken, sørg for å tørke ren
mekanismen med oljet fille. Kanskje avtrekket trenger 2 dråper olje?

7.

Hvis du har oljet stokk kan denne gjerne få et nytt strøk olje nå som
mekanismen først er ute?

8.

Før du skal skyte igjen utpå våren neste sesong – tørrpuss pipa.
Dobbeltsjekk at skjefteskruene er festet siden du var flink og tok ut
mekanismen sist høst.

Er du en jeger utenom det vanlige og skyter mer enn 300 skudd i året er det
lov å gjennomføre pipepuss jfr. Pkt. 5 i løpet av sommeren. Sjekk gjerne at
treffpunkt ikke endrer seg på de første skuddene etter pipepuss før du går
på jakt.

…og jeg anbefaler pipepuss med pussestokk som føres inn fra kammer siden
for å unngå å ødelegge pipe munningen (kroningen)
Dette var en kortversjon på hvordan det kan gjøres. Og husk: Det er med
våpenstell som med mye annet, mange forskjellige meninger og
forståsegpåere. Og da er vi tilbake på innledningen – Litt våpenstell er bedre
enn ingenting.

Harald Eri

Rapport fra Jegergruppen
Som tidelegare nevnt; har Jegergruppen, m/hjelp av eit fåtall av ærverdige
medlemmer, som fokus å halda 100-m open for trening & storviltprøver frå
1. skytedag etter påske, gjennom vår sommar og haust til Kongeriket går
bort frå sommartida, som er ca. månadskiftet okt/nov. No har det seg
imidlertid slik at årets påske er sein, derfor vert 100-m i 2017 åpna for
trening/prøver mandag 20. mars, og elles same prosedyre som i 2016.
Den siste dagen vi hadde 100-m open i 2016 var fredag 28. okt. og sanneleg
møtte det opp ei god del som skulle ta prøven også den dagen. I den
forbindelse har eg lyst å nevna fylgjande episode:
Den absolutt siste jegeren som avla Storviltprøven for Skydeselskapet i
2016, var ei kvinne i 30-åra -tildels vakker – og var nok ikkje den beste
skyttaren som møtte opp på 100-m i 2016, men med litt instruksjon fekk ho
det til. Ho avla Storviltprøven med god/svært god samling! Og dei
påfylgjande ovasjonane på standplass har vi sjeldan opplevd. Bokstavleg var
ho hoppande glad, det vanka kyss & klem til alle som hadde
standplasstjenest—og alle vart genierklærte! Hvorpå ho prompte meldte
seg inn i vårt ærverdige skyttarlag!
Det er etter ein slik episode at vi sit igjen med den kjensla at noko har vi fått
til i år også.
Vel altså: Etter ein lang sesong m/skytebanetjeneste, 2 konkurransar i
jaktfelt og mange dagar m/jakt, føler eg at våre ærverdige medlemmer,
aktive & mindre aktive, kan lena seg tilbake og nyta det dei har fått til i
2016. Når det gjeld jaktutbytte – og det er jo derfor vi driv på med
skytebanen vår – har eg fått mange tilbakemeldingar om tildels gode
resultat når det gjeld hjortevilt, småvilt og jakt i utlandet. Skydeselskapet
Sjurderudsætra mangla rett nok ein elg på kvoten, men det lever elglaget
godt med.

Når det gjeld dei to jaktfeltstevna som Jegergruppen har arrangert, vår &
haust, så vert det her tevla i 2 klassar; ein for jegera og ein for aktive
baneskyttarar, og samanlagtvinnar får napp i vandrepokal. Jegerklassen vart
vunnen av Thor A. Grannæs m/framifrå skyting, medan baneskyttarklassen
vart vunnen av formann i Jegergruppen—m/ikkje fullt så framifrå skyting.
Og så har Jegergruppen arrangert skyte & våpenkurs for eigne medlemmer
då 100-m sesongen starta. Dette omfatta skyteinstruksjon og stell &
vedlikehald av våpen. Vi fekk gede tilbakemeldingar på dette, og kjem til å
gjennomføra tilsvarande kurs i komande sesong.
I 2016 hadde vi torsdag/fredag som våre faste dagar på 100-m, medan vi i
2017 har måndag/tysdag, og som tidelegare nevnt startar vi opp måndag
20.mars. Oppslag på skytebanen angir at banen er open frå kl.1700, men for
alle praktiske formål er den i alle fall open frå kl 1600, og kanskje før det
også. Når vi i 2016 makta å halda banen open gjennom heile sesongen slik vi
hadde planlagt, reknar eg med at vi også klarer dette i 2017, m/god hjelp av
arbeidsvillige ærverdige medlemmer—namn skal ikkje nevnast, men det
skal liten cerebral aktivitet til for å finna ut kven eg tenkjer på; men for all
del: Hjelp på standplass tek vi imot med glede, og dette er til alle våre
ærverdige medlemmer!
Før 2016-sesongen oppmoda eg alle våre ærverdige medlemmer om å
melda tilbake om/når dei hadde høve til å hjelpa til på standplass. Det var
nokre som la igjen tlf.nr. det var berre å ringja, så skulle dei for all del stilla
opp når/om dei hadde høve til dette. Det var ein—1—jeger som avtalte
faste datoar han ville hjelpa til. Av medlemmer eg kunne ringja til, fekk eg
ikkje ein—1—positiv tilbakemelding. Den jegeren som avtalte faste datoar,
så møtte han opp som avtalt + nokre datoar til.
Og det skal Eivind Reiten ha: Har han lova å hjelpa til, så held han lovnaden
sin! Det eg meiner med overfornevnte pasus: Standplasstjenesta kan så
absolutt fordelast på fleire av våre ærverdige medlemmer.

Alle tidelegare år har eg nevnt: Møt opp på standplass før 1.aug. gjer unna
trening & prøve og få dette for kr.100.- Og: Om det er ærverdige
medlemmer som hjelper til tidt & ofte får dei sjølvsagt smella av den
mengde skot dei har behov for utan at dei verta økonomisk belasta for
dette.
Men altså: Det Jegergruppen får til på 100-m kan vi vera
stolte av. Alt fungerer – etter mi meining – til 10,5 eller betre. Vi får berre
gode tilbakemeldingar, noko mange mange innmeldingar av nye
medlemmer er eit godt prov på.
Takk for alt positivt i 2016 og på snarleg gjensyn.
Jostein Løne
Leder Jegergruppen

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!

KONGESKYTING 2016

Den mest tradisjonsrike skytekonkurransen som vert arrangert av
Skydeselskapet Skarpskytten er Kongeskyting, der Kongen av Skarpskytten
vert kåra. Denne konkurransen har vorten gjennomført kvart einaste år
sidan 1849, med unntak av ara 1940—1945.Skyteprogrammet er som
fylgjande: Det vert skote 3 prøveskot, der det er lunch etter skot no 2. Etter
prøveskot no. 3 skyt deltakarane 5 skot ståande mot malmskiver
m/inndeling 1—9, der 8 & 9 vert betegna som flaggskot. Om skyttaren skyt
8 el.9, sprett der opp eit norsk flagg bak malmskiva. Denne konkurransen
tek heile dagen, til kl. 15 el. 16 el. der omkring, litt avhengig av antall

deltakarar. Når eg fortel skyttarar frå andre skyttarlag om denne
konkurransen, lurer dei på kva andre skytekonkurransar vi driv på med i
Skarpskytten! For å setja det litt i perspektiv. Om vi hadde skote same
programmet på 200-m m/elektronisk anvisning, så hadde vi gjort det unna
på ca. ½ time, påkledning og anvisning inkludert!
Når det gjeld Skarpskyttens Kongeskyting så er alle skot protokollført—
frå1849, også prøveskot!! Kom ikkje å sei at vårt ærverdige skyttarlag ikkje
er tufta på tradisjonar!
Som tidelegare Kongeskytingar var den for 2016
også full av spenning, og den som drog det lengste
strået vart konge for 5. gang, Per Thoresen. Han har
ei meisterleg evne til å slå til når det gjeld som mest.
Han gav tydelege prov på at han hadde full kontroll
på strukturane ca 10 cm over occlusjonsplanet.
Og etter avslutta tevling var det stor festivitas i Shytta, m/praktfull servering,
premiering,tradisjonstalar, hylling av årets konge og
stor stemning.
Til alle av våre ærverdige medlemmer: Prøv deg ei el. anna gong på
Kongeskyting, og du vil få med deg ei oppleving for livet.

Jostein Løne

TERMINLISTE SKARPSKYTTEN 2017 – senior.
Dato

Skyting

Sted

25.jan

Samlagsstevnet 15 mtr.

Årvoll

28.feb

Lagsmesterskap 15 mtr.

Årvoll

5.mar

Samlagsstevne felt Follo

12.mar

Viken II felt

Akershus

18.mar

Ø-mesterskapet Grovfelt

Drammen

1.apr

Lagsmesterskap Felt Løvenskiold

20.apr

Banedugnad

Kl.

Merknad
Arr. OØ

Arr. alle lag

Uttatte
13.00

Løvenskiold

18.00

22.apr

Baneåpning

Løvenskiold

10.00

24.apr

Dugleiks merket

Løvenskiold

18.00

25.apr

Jegerfelt I

Løvenskiold

18.00

4.mai

Beste skytter I

Løvenskiold

18.00

8.mai

Storskytterens

Løvenskiold

18.00

11. mai

Oslo medaSkyttermedaljen

Løvenskiold

15.mai

Beste skytter II

Løvenskiold

18.-21.mai Lerum Cup

Nordstrand
18.00

Sogn

Felles v/ H. Eri

25.-28.mai Norgescup stang / felthurtig

Østlandet

25.-28.mai Norgescup

Tingelstad / Søndre Land / Randsfjord

29. mai

Løvenskiold

Dugnad

18.00

30.-31.maiLøvenskioldbanestevnet

Løvenskiold

Skarpskytt

1.jun

Uttaksskyting Viken II/LS

Løvenskiold

Arr. Nordstrand

Dato

Skyting

Sted

Kl.

8.-11.jun Viken II Baneskyting Årvoll

Arr. OØ

13.jun

Samlagsstevne Stang/Stuper, Asker

15.jun

Beste skytter III

Løvenskiold

Arr. OØ
18.00

17.jun Lagsmesterskap Bane Løvenskiold
10.00
inkl. pokaler tilknyttet kongeskytingen
25.-29.jul Norgescup Bane

Hafslo / Sogndal / Aurland

25.-29.jul Norgescup Stang / Felthurtig, Vestlandet
27.jul-4.aug Landsskytterstevnet

Førde

17.aug

Løvenskiold

Beste skytter IV

Merknad

18.00

19.aug

Samlag stevnet

Løvenskiold

Arr. Sk.sk.

25.-27.aug Norgescup Bane

Harran / Høylandet / Overhalla

2. sep

Kongeskytingen

Løvenskiold

30.sept

Jegerfelt II / Hjorteskytingen Løvenskiold 13.00

25.okt

Generalforsamling Løvenskiold

21.nov

Ombudsmøtet

10.00

Årvoll

28.nov-3.des Oslo Open 15 mtr.

Ekeberg

Arr. Nordstrand

28.nov-3.des Åpent stevne 15 mtr

Årvoll

Arr. OØ

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

Bjarne Hestenes - minneord
Skarpskyttens ærverdige æresmedlem Bjarne
Hestenes gikk dessverre bort 28. juli 2016, 78
år gammel. Med det har skytterlaget mistet en
av sine trofaste støttespillere gjennom mange
år. Selv om hans helse ble dårligere den siste
tiden, fulgte han ivrig med på hva som foregikk
i skytterlaget – både jegerskytinger på 100 m
og resultater fra stevner som Skarpskyttere var
med på. Til tross for ryggproblemer så trente han styrke hjemme i
leiligheten på Etterstad, og hadde en målsetting om å kunne reise til Førde i
2017 for å oppleve LS igjen – på «hjemmebane».
Det gikk dessverre ikke slik. I takknemlighet lyser vi fred over Bjarnes minne.
I et nummer av Rifleposten i 2008 finner vi følgende beskrivelse av

merkesmann Bjarne Hestenes, i anledning av at han fylte 70 år. Dette ble
ført i pennen av Gunnar Lønne, et annet av Skarpskyttens æresmedlemmer
som dessverre er gått bort.
Fra Rifleposten nr. 2, 2008:
Bjarne så dagens lys i Nordfjord et par år før andre verdenskrig. Han er av
god gammel skytterslekt. Faren var en kjent skytter og skyttersaksmann.
Gamleonkelen på morssiden var både skytter og en dyktig jeger.
Bjarne har gått gradene. I 12-13 års alderen (1945), begynte han som
anviser på skytebanen i heimbygda. Han fikk etter hvert også prøve seg som
skytter – med noen "gratisskot" som ”bonus” fra skytterne. Dermed var
skytterinteressen på plass, men på grunn av militærtjeneste og skolegangog begrenset påfyll i pengeboka,- ble det stopp i skytingen noen år. Etter
noen år med skyting i Nordfjord, havnet han – som så mange andre- i Oslo.
Det var i 1966, med jobb i Statens kornforretning. Skytingen fulgte med på
lasset, først som deltaker i Skytterlaget Rifleringens By-og
Bygdelagsskytinger. Straks ette ble han medlem av laget og markerte seg
etter hvert som en god skytter og skyttersaksmann.
Rifleringen var et svært aktivt skytterlag, startet i 1954 ved sammenslutning
av Skytterlaget BUL og Skytterlaget By – og Bygd. I åra rundt 1980 var
imidlertid laget inne i en tillitsmannskrise. I 1983 lyktes det å få Bjarne til å
ta formannsvervet. Det ble noen gode år igjen. Bjarne la vekt på selve
skyttermiljøet. Kaffe og vafler ble igjen et fast innslag i skytterhuset.
Skyteaktiviteten kom tilbake i sine tidligere spor – både internt og i
arrangement av stevner. Rifleringen stilte i noen år med to lag i
Østlandscupen, for å nevne et eksempel, og var to ganger i B-finalen. Dette
aktiviserte skytterne, og var samtidig en drivkraft og et sosialt innslag i
lagsdriften. På Løvenskioldbanen var det mange og dels små DFS-skytterlag.
Dette pulveriserte aktiviteten og ga totalt sett verken utnyttelse av
ressursene eller lagsstyrke. Spørsmål om sammenslutning ble nevnt ble
flere anledninger, i slutten av 1980 –årene ble saken mer aktualisert Leiv
Olav Oppdal og deretter Tore Karijord hadde da tatt over formannsvervet

etter Bjarne. På en felles fest for alle DFS-lagene på Løvenskioldbanen, som
Karijord fikk i stand, ble den berømte ”sangen til Tore” – der alle lagene
hadde fått ett eller flere innslag (vers), det egentlige startskot til mer reelle
tanker om sammenslutning mellom to eller flere lag. Med virkning fra
1.januar 1991 var sammenslutning mellom tre lag- Rifleringen, Oslo Nordre
og Skarpskytten en realitet. En vellykket sak for alle parter.
Bjarne fulgte selvsagt med i det nye laget og ble etter hvert en sentral
lagperson. Både skytemessig og organisasjonsmessig har han gjennom
årene tilbakelagt en opplevelsesrik og verdifull skytterhistorie,
Resultatmessig må vi nøye oss med bare det viktigste:
•

Tre ganger har han vunnet Norgesmesterskapet i klasse V55 i
skogsløp med skyting, av dette to ganger på normalprogrammet og
en gang i sprint.

•

To ganger vinner av Skarpskyttens Kongeskyting

•

Viken II-vinner i bane klasse V 55.

•

Lagsmester i Rifleringen

•

Med på vinnerlag i cupskytinger i V 55 og i Veterancupen

Hertil Skarpskyttens Bragdmerke og mange andre plasseringer både på
bane og i felt. På Løvenskioldbanen har han som sagt, i mange år vært en
sentral person. I en del år bodde han i Nordre-huset. Han har holdt orden på
så mye, både innendørs og utendørs. Det lar seg ikke gjøre å nevne alt. I
jaktprøver for storviltjakt har han også blitt en kjent person blant så mange.
Alltid klar med en hjelpende hånd når det er behov. Med andre ord; et
midtpunkt også her.
Bjarne er tildelt Løvenskioldbanemedaljen og Skarpskyttens
fortjenestemedalje. Nå har han dessverre flyttet til leiligheten sin på
Etterstad. Men fortsatt aktiv på Løvenskioldbanen, på stevner og i
veterancupen. Men han klager over at det ikke blir gode resultater lenger,
og spør seg selv hva som er galt. Som en del av oppladningen er

tømmerhogst på ”hjemgården” i Nordfjord høst og vår, toppen på
kransekaka synes å være 2- 3 måneder i Østen midtvinters. Og selvsagt må
heller ikke hjortejakta glemmes. Men skyteresultatene: Den daglige
vandring på skytebanen, kaffekos med skyttervenner – så å si daglig- i
Skytterhuset, skuddsmellen og kruttrøyken, og dagspraten med skyttere og
jegere: kanskje dette er noe av miljøet som har medvirket til at det blir en tier eller to for lite noen ganger. For avtrekket var jo godt. Hva mener du om
dette, Bjarne?? Det skyteresultatet Bjarne minnes med størst glede, er 349 i
V55. Han hadde da 250 etter klasse og grunnlag. Objektivt sett er dette et
framifrå resultat.
G.L.

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
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