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Skydeselskabet Skarpskytten
Pr. 1. november 2004 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 274 faste og 4 treningsmedlemmer
Antall nye medlemmer i beretningsåret var 39 , mens avgangen var 72 . Medlemmene fordelte
seg på følgende klasser:
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Av Skarpskyttens 274 medlemmer er 164 registrert som jegere i laget. Flere av disse er også
aktive skyttere.
Begivenheter i 2004
 Lars Johan Hereid ble tildelt Det Frivillige Skyttervesens Hederstegn under skyttertinget
på Landsskytterstevnet.
 Løvenskiold medaljen med fellesbånd ble i år tildelt følgende personer: Terje Hansen og
Trygve Ø. Jacobsen fra Skarpskytten, Ivar Maage Oslo jeger og Fisk, Bjørn Larsen Oslo
Vestre og Selvaag fra Bærum Skytterlag.
 Direksjonen har hatt 12 møter i beretningsåret i tillegg til en del telefon- og andre
uformelle møter.
 Rifleposten har i beretningsåret kommet ut med tre nummer. Jostein Løne har gjort
mesteparten av arbeidet med hjelp av Gunnar Lønne og Anders Bjone.
 Tidspunkt for bingovakter var i år 23 – 28 februar. Laget tjente kr 84.880,- på disse
vaktene. Laget retter en stor takk til alle som tok i et tak for å få verdifulle kroner inn i
lags kassa.
 Ved å selge lodd fra DFS sitt Landslotteri har laget en fin mulighet til å skaffe seg en
ekstra inntekt hvert andre år. Vi fikk i år tilsendt 2000 lodd, og våre medlemmer klarte å
selge alle innen salgsperiodens utgang. Jostein Løne var vår ivrigste selger med totalt 340
solgte lodd.
Totalt ga loddsalget oss en inntekt på kr. 23.200,- og et gavekort fra DFS pålydende kr.
2.500, Dugnader har i år for det meste bestått av ferdig stillelse av bane anlegg både på 100 og
200 meter. Det ble avholdt en større dugnad i forkant av Løvenskiold banestevnet.
 Baneanlegg.
Det var planlagt at vår nye 200 meter skulle være klar til baneåpningen den 2. mai, men
det var den ikke. Dette resulterte i at alle måtte benytte 100 meteren til langt ut på
sommeren. I skrivende stund er det satt opp 16 skiver på 200 meter, og det jobbes fortsatt
med å få skrevet ny leie kontrakt.
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100 meters anlegget er i full drift, og dette har også jegerne visst å benytte seg av. I
forbindelse med ombygging av banen fra 300 til 200 meter måtte også Kongeskivene
flyttes. De er nå lokalisert helt til venstre på 200 meters banen, hvor det er støpt opp
fundament og gravd ut egen anviser grav.

CUP SKYTINGER.
o Veteran cupen.
Veteranene våre kom også i år til finalen. Der hadde de dessverre ikke full klaff og
endte på en til dem å være beskjeden 4 plass. Lars Indergård var vår beste skytter i
finalen, han ble nr. 2 individuelt.
o Senior cup laget kjempet seg også frem til en plass i finalen, og endte her på 2.
plass, bare slått av Oslo Østre med 11 poeng. I finalen var vi representert med
følgende skyttere: Lars Johan Hereid, Arvid Meek, Frank Vasholmen og Anders
Bjone. Lars hadde det 3. beste resultatet individuelt i finalen
o Østlandscupen
Her havnet vi i B-cupen etter å ha hatt Råde på besøk i første runde ,vi tapte med
40 poeng. Deretter var vi på besøk hos Søndre Modum, og de ” knuste” vi med 23
poeng. I 3. runde kom Moss og Våler og feide oss av banen med totalt 2690 poeng
mot våre 2674, og dermed var vi ute av dansen for i år.
Øvrige gode prestasjoner.
 Landskytterstevnet 2004 på Sandnes var en stor suksess for Skarpskyttens del. Her
ble Geir Tønjum vår beste deltager med en 7. plass på banen med 344 poeng. I tillegg
fikk han medalje på felten der han endte på 36 plass. Medalje på feltskytingen fikk
også Karl Johan Olsen med 39 treff og 13 plass.
Lars Indergård kom på 4. plass i hovedskytingen i felt klasse V-65 med 30 treff og 27
inner treff. Han endte til slutt på en 8 plass.
 Viken II i felt ga oss i år en medaljevinner, dette var Even Haugvik som endte på en
4. plass
 Skarpskytten fikk også i år samlagsmesteren i baneskyting i kl. 2-5.
Geir Tønjum vant overbevisende fra skive 1 i finalen med totalt 344 poeng.
Men det var ikke bare Geir som ”fikk det til” denne dagen, dette er hva våre
medlemmer oppnådde:
Samlagsmester V-65 Lars Indergård
Nr. 3 i mesterskapet kl.2-5 Roar Saksvik
Beste lagskytter Geir Tønjum
Skymoens premie Karl Johan Olsen
Stockmanns premie Geir Tønjum
Anton Frich minnepremie Roar Saksvik
Lagskyting kl. 2-5 Nr. 2 og vinner av det lille vandreskioldet.
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 Skyting om Løvenskioldbanepokalen var i år lagt til 12. september. Det var dessverre
kun Bærum og Skarpskytten som stillte lag, og den tvekampen gikk vi seirende ut av.
På vårt lag skjøt Karl-Herik Brinch, Anders Bjone og Geir Tønjum. Geir ble beste
individuelle skytter med 146 poeng
Våre medlemmer har i løpet av sesongen hatt mange gode plasseringer i åpne stevner.
Spesielt må nevnes vårt radarpar i V-65 Lars Indergård og Bjarne Hestenes som har vunnet
sin klasse ”på skift” når de har vært på turne.

Stevner, aktiviteter og sosiale begivenheter
I skrivende stund er det mottatt resultater fra totalt 126 stevner som lagets skyttere har deltatt
på. Den mest aktive har vært Geir Tønjum med 37 stevner. Det er totalt 6 skyttere som har
deltatt på flere enn 25 stevner.
Under Landskytter stevnet på Sandnes ble det arrangert en felles middag hvor mesteparten av
våre skyttere hadde anledning til å delta. Arrangementet var tilrettelagt av Frank Vasholmen
med frue.

Skarpskytten har selv arrangert følgende stevner:
¾ OGS hadde jubileumsstevne som gikk inn i Løvenskioldbanestevnet i år.
Skarpskytten hadde tidligere styrevedtak på at vi ikke skulle arrangere åpent stevne i
år, men da OGS ikke hadde nok mannskap til å ta alt alene stilte vi opp og hjalp de.
Stevnet bar også i år preg av noe dårlig forberedelser, og deltakerantallet er lite i
forhold til det det koster å arrangere et åpent stevne.
¾ Samlagsmesterskap bane. Skarpskytten hadde i år fått tildelt arrangementet på 200
meteren, og med ny elektronikk gikk arrangementet rimelig greit.
¾ Treningsstevne I-III
Disse stevnene ble i sin helhet arrangert på 100 meter grunnet forsinkelser på 200
meteren. Ungdommen gjorde en fin innsats på disse stevnene, og det resulterte i Gylt
medalje til både Kristoffer Engen i ER og Ole Kr. Ekrehagen i R I tillegg vant Karl
Johan Olsen kl. 5 , Jostein Løne vant kl. V-55 og Bjarne Hestenes vant V-65
Even Haugvik fikk napp i Grunnlagspokalen med 99 poeng
¾ Vi arrangerte også i år Skytingens Dag, der stilte det i år 20 deltagere.
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Tradisjon skytinger og interne arrangementer 2004
Lags mesterskap innendørs
Vinner kl. 2-5, med napp i 22-pokalen ble Geir Tønjum.
Øvrige klasse vinnere var Kristoffer Engen, Ole Kr. Ekrehagen, Frank Vasholmen og Bjarne
Hestenes.
Lags mesterskap felt
Karl Johan Olsen ble feltmester og fikk napp i Feltgranaten samt gylt medalje med sine 29
treff. Geir Tønjum ble nr. 2 og Even Haugvik nr. 3. Øvrige klasse vinnere var Kristoffer
Engen, Frank Vasholmen og Bjarne Hestenes.
Lags mesterskap bane
Lars Hereid ble lags mester med 341 poeng. Dette gir napp i Mesterskapspokalen samt gylt
medalje. Roar Saksvik og Geir Tønjum kom henholdsvis på 2. og 3. plass. Øvrige klasse
vinnere var Kristoffer Engen, Ole Kr. Ekrehagen, Jostein Løne og Bjarne Hestenes.
Total 13 deltakere stilte.
Kongeskytingen ble i år avholdt lørdag 21. august med 19 skytende deltakere. Per Thoresen
ble årets vinner med 43 poeng foran Terje Hansen med 42.
¾ Chr. Seebergs minnepremie er tilknyttet Kongeskytingen og teller sammenlangt med
Kongeskytingen. Det er kun klasse 1, 2, V65 og V73 som kan konkurrere om denne.
Vinner i år ble Bjarne Hestenes med 89 poeng
¾ To-Ti pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Per Thoresen
med 92 poeng. Denne pokalen er det kun klasse 3, 4, 5, og V55 som konkurrerer om.
Grumpelskytingen ble avholdt 12 september med 14 deltakere, noe som er en gledelig
fremgang.
Det ble kåret følgende vinnere:
¾ Grumpelpremien ble vunnet av Karl-Henrik Brinch med 91 poeng.
¾ Damenes Premie ble vunnet av Geir Tønjum med 97 poeng.
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UNGDOMSUTVALGET
Består av:
Bjarne Hestenes Leder
Lars Johan S. Hereid
Karl-Henrik Brinch

Utvalget har det siste året hatt noe kontakt, men av forskjellige grunner kun møtt hverandre på
banen. Dette har kanskje en liten innvirkning på rekrutteringen. Men vi har klart å holde på de
fleste av de rekruttene vi har.
Sesongen startet med trening en gang i uka i Smith svingen der det var rundt 4- 5 stk hver
gang. De fleste fikk vi med oss ut på Løvenskioldbanen da utendørs sesongen startet. Der
hadde vi en del instruksjon av de gode aktive skytterne som viste og hjalp ungdommene til å
finne de riktige skytestillingene.
Vi hadde dessverre ikke med noen rekrutter på LS i år. Dette håper vi på å få rettet opp til
neste år.
Vi har også fått helt supre treningsforhold. I og med at den nye 100 meteren har kommet er
nok interessen litt større når de får se skuddene fortløpende på skjerm. Dette er morsomt både
for de som skyter og de som er der for å se på.
En gledelig plassering fikk vi da Ole Kristian Ekrehagen vant sin klasse under
Løvenskioldbane stevnet.
Innendørstreningen for sesongen 2004-2005 har startet for fullt, og her har vi et godt
samarbeid med Oslo Vestre skytterlag.

Oslo 8/11 2004
Ungdomsutvalget
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Rapport fra Jegergruppen.

At 100 m–banen nå er ferdig utbygd, og alt fungerer perfekt, har skapt glød og entusiasme
blant medlemmene i Jegergruppen.
Tilstrømningen av nye medlemmer er jevn, pr. 1/11-04 er det 164 medlemmer i Jegergruppen.
Vi opplever stadig at jegere/ skyttere som ikke har naturlig tilhørighet til Løvenskioldbanen,
møter opp på banen for å gjennomføre obligatorisk trening og Storviltprøven.
Dette må bety at ryktet om vårt utmerkede baneanlegg har spredt seg.
Siden baneåpningen i mai, har Jegergruppen holdt banen åpen hver mandag for trening og
Storviltprøve, kun avbrutt en mandag da banen var stengt i forbindelse med Nordisk
mesterskap i Skyting som ble arrangert på Løvenskioldbanen.
Jegergruppen har arrangert to konkurranser i jaktfelt, i april og november.
Sammenlagt vinner ble Jostein Løne som fikk napp i Skarpskyttens Jegerpokal.
I april arrangerte jegergruppen møte for medlemmer, der en ”outfitter” fra Sør Afrika, fortalte
om mulighetene for Afrikajakt.
Det er en tendens til at stadig flere av Jegergruppens medlemmer møter opp på banen for
jevnlige treningsøkter.
Imidlertid er det for mange som kun møter opp til de obligatoriske treninger og
Storviltprøven.
Vi har nok et stort forbedrings potensiale her.
Gledelig er det også at noen få av jegerne møter opp på banen med Krag eller Mauser for å
trene. Det kan være at vi har potensielle baneskyttere blant oss.
Avslutningsvis må sies at Jegergruppen ser tilbake på en god sesong, og vi ser fram til en ny.

Hilsen
Jostein Løne
Leder Jegergruppen
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Premievinnere 2004
Skyting
22-Pokalen:
Feltgranaten:
Joh. Evensens Minnepremie:
Beste Skytter:
Kvartmatchkruset til odel og eie:
Samlagets premie
Mesterskapspokalen:
Veteranpokalen:
Kongepokalen
To-Ti V:
Chr. Seebergs minnepremie:
Damenes Premie:
Grumpelpremien:
Harald Uggens Jaktkniv:
Jegergruppens premie:
Jaktfeltskyting I
Jaktfeltskyting II
Jegerpokalen (jaktfelt sammenlagt)
Lagmesterskap innendørs
Rekr.- og Juniorpok. (felt)
R:
“
“
ER:
“
“
J:
Rekr.- og Juniorpok. (bane) R:
“
“
ER:
“
“
J:
Prinseskytingen:

Vinner av Storskytterens
vandrepokal offentliggjøres på
premieutdelingen.

Vinner
Geir Tønjum
Karl Johan Olsen
Karl-Henrik Brinch
Ikke tellende resultater.
Roar Saksvik
Even Haugvik
Lars Johan Hereid
Ikke skutt
Per Thoresen
Per Thoresen
Bjarne Hestenes
Geir Tønjum
Karl-Henrik Brinch
Ingen deltagere
Jostein Løne
Jostein Løne
Jostein Løne
Jostein Løne
Ingen deltagere
Kristoffer Engen
Ingen deltagere
Ole Kr. Ekrehagen
Kristoffer Engen
Ingen deltagere
Kristoffer Engen

Resultat
243 poeng
29 treff
244 poeng
289 poeng
341 poeng
43 poeng
92 poeng
91 poeng
97
91
-

27 treff
331 poeng
336 poeng
41 poeng

