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o Skydeselskabet Skarpskytten
Pr. 1. november 2005 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 290 faste, 2 bedrift medlemmer og
3 treningsmedlemmer Antall nye medlemmer i beretningsåret var 41 , mens avgangen var 25
altså en økning i medlemsmassen på 16 medlemmer. Medlemmene fordelte seg på følgende
klasser:
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Av Skarpskyttens 290 medlemmer er 176 registrert som jegere i laget. Flere av disse er også
aktive skyttere.

Direksjonen har hatt 7 møter i beretningsåret.
Bingovakter slipper vi fra og med i år grunnet ny lotteri lovgivning. Laget mottok drøyt
kr. 91.000,- fra bingospill da vi var så heldige å allerede være inne på fordelings listen
Rifleposten har også i år kommet ut med tre nummer. Jostein Løne har gjort mesteparten
av arbeidet med hjelp av Gunnar Lønne og Anders R. Bjone.
Baneanlegg. Revidering av kontrakten for 200 meter er under arbeide. Skarpskytten vil i
samarbeide med NSF fullføre arbeidet med kongeskivene våren 2006. Vi mangler fortsatt
revidert byggeregnskap for 100 meteren og bunkeren av NJFF.

CUP OG SERIE SKYTINGER.
o I Veteran cupen har vi hatt ”klippekort” på å komme til finalen de siste årene.
Sånn skulle det ikke gå i år. Vi slo Oslo Østre i 1. runde og avanserte til A – cupen.
I 2. runde gikk vi på et realt tap mot Rælingen, dermed var det over for i år. Ingen
tur til Kvemyra denne sesongen….

o Senior cupen gikk ikke stort bedre, Riflen Skoger ble slått i innledningen, og vi
tapte mot Ullensaker etter omskyting i 2. runde.

o Østlands cupen gikk derimot bedre. Vi kvalifiserte oss i år til A - cupen når vi
hadde besøk av og slo ut Asker i 1. runde.
I 2. runde slo vi ut Frogn og Drøbak. Deretter var vi på besøk og knuste Oslo Østre
som ble henvist til B - cupen.
I semifinalen var vi på tur til Jondalen. Begge lag hadde problemer med å stille
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fullt lag, så her fikk vi tillatelse til å stille med 6 skytter. Vi skjøt godt og oppnådde
337,6 poeng i gjennomsnitt, men dette var ikke godt nok. Vi ble slått med 18
poeng. Det må nevnes at Jondalen tilslutt vant årets Østlands cup, så vi tapte for
de beste.
Gjennom våre runder hadde våre skyttere flere fine individuelle resultater med bla.
Knut Olav og Geir på 343 og Hanne med 342 poeng
o Akershus serien. Her var vi påmeldt med to lag, 4 skyttere i hvert lag. Det var
første gang vi deltok på denne skytingen. Målet for sesongen var å stimulere til
større aktivitet blant skytterne i vintersesongen, noe vi må si å ha oppnådd. Det ble
registrert flere medlemmer på trening foregående vinter enn tidligere sesonger, og
det var totalt 12 medlemmer som deltok i serien.
Lagmessig var vi ikke blant de øverste på lista, men det ble vist mange gode takter
og neste vintersesong blir vi vanskelige å slå.
Øvrige gode prestasjoner.
Flere og flere av våre medlemmer er oppe og tar medaljer på åpne stevner. Radarparet
Indergård / Hestenes er gjengangere når medaljene skal fordeles i veteranklassen.
Blant de klasseførte har Karl Johan Olsen, Knut Olav Olsen og Geir Tønjum fått
medaljeplassering på flere stevner.
:
Men spesielt skal nevnes vår fremadstormende prins Kristoffer Engen som på Alvdal
sitt stevne rett før LS slo til og skjøt 250 poeng på 25 skudden. Dessverre hadde han
skutt litt mange prøveskudd, så noen omgang var det ikke patroner til...
Landskytterstevnet 2005 på Lesja må sies å være et av de bedre landsstevnene både
for laget og samlaget i de senere år.
Oslo skyttersamlag vant lagskytingen for klasse 2-5, og vi hadde Geir Tønjum med på
laget. På samlagsskytingen for veteraner hadde vi med Lars Indergård, og veteranlaget
fikk en fin 2 plass etter omskyting med Vest-Agder og Uttrøndelag om å vinne.
Totalt hadde vi med 23 deltagere og individuelt var Geir Tønjum best av våre på
banen med 343 poeng, han fikk derved sin 6 stjerne. Per Jarle Kristiansen hadde 8,33
sekunder på felthurtig, han hadde med dette nest beste tid av samtlige skyttere på
innledningen og var med det kvalifisert til finaleskyting. Her havnet han på delt 5
plass.
Feltskytingen gikk ikke helt som det skulle for våre skyttere, de beste ble Tommy
Skårbø og Even Haugvik, begge med 28 treff.
Viken II i felt var besøkt av 7 av våre skyttere. Even Haugvik og Geir Tønjum skjøt
begge fullt hus med 30 treff i hovedskytingen. Even skjøt godt i finalen og berget med
dette stjerne nr. 1 til sin medalje.
I Østlandsmesterskapet i feltskyting hadde vi med 3 skyttere. Even Haugvik, Geir
Tønjum og Karl Johan Olsen var våre representanter på Oslo sitt lag.
Dette er en krevende feltløype med korte skytetider og lange avstander noe resultatene
bar preg av: Geir ble vår bestemann med 33 treff av 42 mulige.
Samlagsstevne bane ble arrangert av Nordstrand på Løvenskiold banen.
Individuelt fikk vi i år 2 samlagsmestere: Lars Indergård i V-65 og Arvid Meek i V-55
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Lagskytingen for klasse 2-5 var vi ubeskjedne nok til å ta hjem etter omskyting mot
Nordstrand, her fikk Karl Johan Olsen Kongsberg våpenfabrikks pokal som beste
lagskytter totalt.

Skyting om Løvenskioldbanepokalen var i år lagt til 10. september. Skarpskytten gjorde
ingen feil og tok hjem pokalen i år også.
Beste individuelle skytter var Knut Olav Olsen.

Stevner, aktiviteter og sosiale begivenheter
I skrivende stund er det mottatt resultater fra totalt 123 stevner.
Det ble under lands stevnet på Lesja arrangert en grillaften der vi hadde drøyt 20 deltagere.

Skarpskytten har selv arrangert følgende stevner:
Løvenskioldbane stevnet hadde i år en gledelig oppgang i antall deltagere: Totalt
deltok det 76 skyttere på 100 og 190 skyttere på 200 meter. Vi benyttet i år våre egne
medaljer på stevnet, og det i tillegg til god omsetning i kiosk og økt deltager antall
gjorde at stevnet gikk med et fint overskudd.
Samlagsmesterskap felt.
Her var vi som arrangører så ubeskjedne å erobre den gjeveste tittelen: Even Haugvik
ble samlagsmester etter omskyting med Ivar Rinde (N) og Stein Heggen (OØ)
I lagskytingen ble vi nr. 2 med et gjennomsnitt på 29,3 treff, 0,2 treff etter Nordstrand.
Treningsstevnene ble i år sterkt dominert av Skarpskytten.
Vi hadde vinneren i klassene ER, V-65, 2, 3, 4 og 5. I tillegg hadde vi 2. plass i klasse
3. og 5. og 3. plass i klasse 5.
For å toppe det hele vant Lars Johan Hereid klasse pokalen.
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Tradisjon skytinger og interne arrangementer 2005
Lags mesterskap innendørs
Vinner kl. 2-5, med napp i 22-pokalen ble Even Haugvik med 247 poeng. På de neste
plassene fulgte Per Thoresen og Geir Tønjum
Det var ingen deltagere i de øvrige klasser.
Lags mesterskap felt kl. 2-5 V-55 ble vunnet av Lars Johan Hereid med 30 / 20 med Per
Jarle Kristiansen og Even Haugvik hakk i hel.
Lags mesterskap bane vant Geir Tønjum med 343 poeng. Sølvet gikk til Even og Per
Jarle fulgte opp med en fin 3. plass.

Kongeskytingen ble i år avholdt lørdag 27. august med 21 deltagere. Det var i år åpnet for
gjesteklasse som var beregnet for ”den bedre halvdel” som ikke var skyttere. Arrangementet
åpnet for at også ”ikke aktive” medlemmer fikk stille i denne kategorien, og det ble en fin
skyte dag med mange gode skudd. Gjesteklassen ble vunnet av Per Kristian Nesse med 37
poeng.
Konge ble Per Thoresen etter omskyting med tre skytter. Etter femte nedgang sto 4 likt om
Kongetittelen med 41 poeng og 4 likt med 40 poeng. Åtte skytter måtte skyte om for plassene
1-8, spenning helt til siste skudd. Per vant første runde, det var alle med 41 poeng og han
sikret seg Kongebeltene og pokalen for tredje gang, GRATULERER.
Ved middagen mottok Skarpskytten ”Kongefatet”, gave fra Jostein Løne. Kongefatet i sølv
tildeles Skarpskyttens konge for året. Premien må vinnes tre ganger for eie. En hjertelig takk
til Jostein.
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 Jostein Løne
To-Ti pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Per Thoresen
med 84 poeng. Denne pokalen er det kun klasse 3, 4, 5, og V55 som konkurrerer om.
Grumpelskytingen ble avholdt 10. september med kun 5 deltagere i år.
Det ble kåret følgende vinnere:
Grumpelpremien ble vunnet av Anders R. Bjone med 95 poeng.
Damenes Premie ble vunnet av knut Olav Olsen med 93 poeng.
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Ungdomsutvalget.
Ungdomsutvalget 2005 består av:
Katrine Vasholmen
Frank Vasholmen
Karl-Henrik Brinch

Sesongen startet med inneskyting i Smithsvingen, sammen med Oslo Vestre Skytterlag.
Oppmøtet har vært veldig jevnt og trutt av de få rekruttene vi har, men til gjengjeld er de blitt
en god kamerat gjeng, med godt samhold. Gutta er flinke til å ta vare på hverandre, og hjelpe
hverandre der de har mulighet. Til tross for innbydelser til deltagelse på skytetrening og
pizzakveld for alle eksisterende rekrutter i Skarpskytten, så har tilbakemeldinger og oppmøte
uteblitt. De gutta som er aktive lar seg tvert imot ikke demotivere av den grunn, men står på,
og er glad for bedre oppfølging og oppmerksomhet fra instruktørene.
I januar, var rekruttene med på serieskyting i Ekeberghallen, samt et samlagsstevne. Som seg
hør og bør for en nybegynner, så var det stor forskjell på poengresultatene både dem i
mellom, og individuelt. Utfordringen for skytetreningen resten av sesongen ble å stabilisere
egeninnsats og skyterutiner.
Første helgen i mars, fikk gutta være med på sitt første feltstevne på Løvenskioldbanen.
Dette ble en lettere kald og våt opplevelse for nybegynnerne, men pågangsmotet var det
ingenting å si på. Humøret skal ingen få ta fra dem, og latteren sitter løst.
På vårparten, deltok de også på stevner, noe de synes er ekstra stas.
I slutten av mai, valgte Karl-Henrik å tre ut av sitt verv i ungdomsutvalget. Det manglet ikke
på lagånd av den grunn, og det var flere som frivillig stilte opp og tok i et tak.
Ungdomsutvalget ønsker Karl-Henrik lykke til videre.
Skytingens Dag ble en kjempe suksess i år. Den ble avholdt på Løvenskioldbanen første
søndag i juni. 57 stk fikk prøve seg som skyttere, og det var høy stemning i R-hytta under
hver premieutdeling. Vi hadde en aktiv gjeng med foreldre og skyttere som sto for grilling og
bespisning. Mye moro seg i mellom bidro til humørspredning blant flere, og kundene ble det
mange av. Masse penger i kassa….!!
Skytingens Dag var med på å skaffe flere medlemmer til Skarpskytten, noe vi er veldig stolt
av.
Skytetreningen på Løveskioldbanens 100 m, er noe rekruttene trives godt med. De føler
allerede at R- Hytta er ”sin” og de kjenner en tilhørighet i laget.
Prinseskytingen ble avholdt i august, og som i fjor var det Kristoffer Engen som forsvarte sin
tittel! Skytetreningen i 2005 har produsert gode resultater og mer rutinerte aspiranter, så det
var ikke uten spenning han gikk av med pokalen. Aspirantene er sugne på seier, og haler
innpå.
Siste trening på Løvenskioldbanen ble avsluttet med pizzafest i R-hytta. Noe som absolutt falt
i smak for de fleste.
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Nå er inneskytingen i gang på Idrettshøyskolen på Sogn, og aspirantene trives så absolutt i de
flotte omgivelsene, og ikke minst med børsa si, en god latter og bedre resultater!!
I skrivende stund, gjenstår det å se om vi får med flere av de som har vist sin interesse på
Skytingens Dag, og de som allerede er innmeldte i Skarpskytten. Informasjon og invitasjon er
sendt ut i håp om å øke rekrutteringen.
Frank Vasholmen trekker seg fra sitt verv i ungdomsutvalget, men ønsker å delta med hjelp
og erfaring når det trengs. Ungdomsutvalget ønsker han lykke til videre og takker for en
kjempeinnsats i 2005.
Foreldrene til aspirant Oskar Meldgaard Pedersen, Bente og Knut har vært til uvurderlig hjelp
i hele sesongen, og ungdomsutvalget retter en spesiell TUSEN TAKK for innsats, ståpå
humør og alt det de har å tilby!
Bente har sagt ja, til å ta over Karl-Henrik Brinch sitt verv i ungdomsutvalget for 2006.
Ungdomsutvalget ønsker å rette en TUSEN TAKK til alle som har stilt opp, hjulpet til og
deltatt gjennom 2005. Det er god lagånd å spore i Skarpskyttens gjeng, og det er uten tvil en
inspirasjon til å fortsette. Vi håper og ønsker at de frivillige instruktørene for årets skyting,
ønsker å fortsette med dette i 2006.
Ungdomsutvalget
Katrine Vasholmen

Jegergruppen
Årsrapport 2005
Jegergruppen har hatt er godt og aktivt år i Skarpskyttens regi.
Det har vært aktivitet på Løvenskioldbanen hele året så langt, liten aktivitet i vinter, større /
stor i vår og sommer, og svært stor etter ferien.
På denne tiden av året er det fortsatt litt skyting på 100m tirsdager som Skarpskytten
disponerer banen.
Tradisjonelt består mesteparten av aktiviteten å holde banen åpen for egne medlemmer og
andre jegere.
Et positivt trekk i denne forbindelse er at stadig flere av våre medlemmer er på banen og
avlegger skudd flere ganger i løpet av året.
100-m banen fungerer utmerket, og vi får bare positive tilbakemeldinger.
Formann i Jegergruppen har merket seg at noen få av medlemmene har begynt ¨å møte opp på
100-m m/banevåpen- Krag, Mauser, Sauer og trener med disse.
Det er ikke tvil om at det blant Jegergruppens medlemmer finnes en mengde habile skyttere.
Vi må se det som et mål å skape interesse for baneskyting blant våre medlemmer.
Som tidligere nevnt, er det baneskytterne som er grunnlaget i alle DFS skytterlag.
Jegergruppen har arrangert sine to tradisjonelle Jaktfeltstevner, vår og høst.
Årets sammenlagt vinner ble Per Kristian Nessesom fikk napp i nyoppsatt Jegerpokal.
Jostein Løne
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Premievinnere 2005
Skyting
22-Pokalen:
Feltgranaten:
Joh. Evensens Minnepremie til odel og
eie:
Beste Skytter:
Samlagets premie
Mesterskapspokalen:
Veteranpokalen:
Kongepokalen
To-Ti V:
Chr. Seebergs minnepremie:
Damenes premie:
Grumpell premien:
Harald Uggens Jaktkniv:
Jaktfeltskyting I
Jaktfeltskyting II
Jegerpokalen (jaktfelt sammenlagt)
Rekr.- og Juniorpok. (felt)
R:
“
“
ER:
“
“
J:
Rekr.- og Juniorpok. (bane) R:
“
“
ER:
“
“
J:
Prinseskytingen:

Vinner
Even Haugvik
Lars Johan Hereid
Per Thoresen

Resultat
247
30/20
243

Geir Tønjum
Even Haugvik
Geir Tønjum
Ingen deltagere
Per Thoresen
Per Thoresen
Jostein Løne
Knut Olav Olsen
Anders Bjone
Ingen deltagere
Svein Olav Lund
Per Kristian Nesse
Per Kristian Nesse
Ingen deltagere
Ingen deltagere
Ingen deltagere
Ingen deltagere
Kristoffer Engen
Ingen deltagere
Kristoffer Engen

875
343
41
84
91
93
95

44

Vinner av Storskytterens
vandrepokal offentliggjøres på
premieutdelingen.
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