Årsberetning 2006

Direksjonens sammensetning:
Formann
Viseformann
Sekretær
Kasserer
Våpenmester
Leder ungdomsutvalget
Leder i jegergruppen

Knut Olav Olsen
Per Thoresen
Sigurd Baldersheim
Even Haugvik
Sondre Nervold
Katrine Vasholmen
Jostein Løne

Varamedlemmer:
Visevåpenmester
Visesekretær

Roar Saksvik
Fride Lina Stallard

Side: 2/6

ÅRSBERETNING 2006

o Skydeselskabet Skarpskytten
Pr. 1. november 2006 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 306 faste, 2 bedrift medlemmer og
3 treningsmedlemmer Økning i medlemsmassen er på 16 medlemmer. Medlemmene fordelte
seg på følgende klasser:
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Av Skarpskyttens 290 medlemmer er 179 registrert som jegere i laget. Flere av disse er også
aktive skyttere. Dette er vel tall fra i fjor??

 Direksjonen har hatt 7 møter i beretningsåret.
 Det ble den 26. april d.å. avholdt ekstraordinær generalforsamling i laget. Samtlige
medlemmer av direksjonen stilte sine plasser til disposisjon etter at lagets formann ønsket
å fratre. Etter gjennomført valg fikk den nye direksjonen dagens sammensetning av
medlemmer med Knut Olav Olsen som ny formann.
 Rifleposten har også i år kommet ut med tre nummer. Jostein Løne har vært
hovedredaktør.
 Baneanlegg. Vi må ta vår andel av investeringskostnadene knyttet til nytt elektronisk
skiveanlegg på 200 m. Forhandlinger mellom aktuelle DFS skytterlag og NSF er p.t. ennå
ikke avsluttet. På 100 m er skivene nå blitt innebygget i nye containere. Vår egen S- hytte
er blitt oppgradert med bl.a. nytt kjøkken og hvitevarer. Det arbeides videre med planene
om nytt felles skytterhus for lag som har tilhold på Løvenskiold banen. Ny innendørs
miniatyrbane er inkorporert i planene. Lars Johan Hereid er pådriver for å få gjennomført
dette prosjektet som i beste fall kan stå ferdig innen 2009.
 Verd å trekke frem som en av sesongens større begivenheter var arrangementet av Det
nordiske hovedstadsstevne 2006 med Oslo skyttersamlag som arrangør og med Lars
Johan Hereid som formann i hovedkomiteen. Stevnet fant sted på L- banen 9. til 13 august
d.å. Av Oslos 30 forhåndskvalifiserte skyttere var vårt lag representert med Hanne
Nesland, Geir Tønjum , Even Haugvik og Lars Johan S. Hereid. Flere av lagets
medlemmer var i tillegg aktive under selve avviklingen av stevnet.
 DFS har også i år arrangert Landslotteri. Skarpskytten satt i år ny ”lagsrekord” ved å selge
hele 1800 lodd. Spesielt må fremheves Jostein Løne som alene har solgt 600 lodd. Blant
ungdommen var Oscar Meldgård Pedersen den ivrigste og solgte 100 lodd. Med deres og
alle de andre loddselgernes innsats får vi tilført laget en fin ekstra inntekt.
CUP OG SERIE SKYTINGER.
o Veteran cupen. Laget ble utslått i 2. runde etter tap mot Øyer/Dølen.
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o Senior cupen. Vi kom til finaleskytingen, hvor vi oppnådde en tredjeplass.

Østlands cupen. Her kom vi i år til 3. runde. Vi møtte Oslo Østres 2. lag på deres
hjemmebane. Kun 4 poeng skilte lagene i Østres favør før omgangsskytingen.
Totalt ble differansen til slutt på 14 poeng etter god skyting fra begge lagenes side.
Akershus serien. Her var vi også i år påmeldt med to lag, 4 skyttere i hvert lag.
Begge lagene kom til finaleskytingen i sine respektive klasser 2 og 3. Imidlertid
måtte begge lagene her ta til takke med sisteplassen. For kommende sesong har vi
beholdt våre plasser med ett lag i klasse 2 og ett lag i klasse 3. Det bør være en
målsetting å komme tilbake til den øverste klassen igjen med ett av lagene.
Øvrige gode prestasjoner.
Flere og flere av våre medlemmer er oppe og tar medaljer på åpne stevner. Lars
Indergård har vist sikker skyting i veteranklassen gjennom hele sesongen. Arvid Meek
har også mange gode prestasjoner å vise til. Blant de klasseførte har Karl Johan Olsen,
Knut Olav Olsen og Geir Tønjum fått høye plasseringer på flere stevner.
:
Landskytterstevnet 2006. 15 av våre medlemmer tok den lange vegen opp til
Øverbygd i Troms for å delta under årets stevne.
Av våre kl. 2-5 skyttere oppnådde Geir Tønjum den beste plasseringen som nr.18 med
poeng summen 342. Karl Johan Olsen fikk 339 og Hanne Nesland 337. Med
sistnevnte resultat inntok hun 17.plass i kampen om prinsesse tittelen.
Lars Indregård sto for den beste prestasjonen av våre skyttere. Etter å ha skutt 350
under den innledende skytingen, måtte det flere omskytinger til før mesteren i kl. V65
kunne kåres. Lars endte på 2. plass i sin klasse. Vinneren Odd Kolsrud oppnådde å få
inn flest innertiere under den siste omskytingen.
 Viken II i felt var vi i år med arrangør. Våre beste prestasjoner sto Lars Johan Hereid
og Per Jarle Kristiansen for.
Samlagsstevne bane ble arrangert av Nordstrand på Løvenskiold banen den 20. august
d.å. Jevn og god skyting blant våre medlemmer, men topp prestasjonene uteble. Beste
seniorskytter ble Knut Olav Olsen med 340 poeng.
Landsdelstevnet Viken II. Arrangør dette året var Sarpsborg skytterlag. Lars
Indregård ble beste lagskytter for veteraner som Oslo Skyttersamlag vant. Lars Johan
Hereid kom på 3. plass i kampen om Norma pokalen etter å ha ligget på delt
førsteplass før finaleomgangen. Geir Tønjum var vår beste kl.2-5 skytter med 339
poeng og delt 14. plass. Lars Indregård ble nr. 4 i kl. V 65 med 348 poeng. E.o.

Stevner, aktiviteter og sosiale begivenheter
3

ÅRSBERETNING 2006

Side: 4/6

Det ble også under lands stevnet i Øverbygd arrangert en grillaften der vi hadde rundt 15
deltagere.

Skarpskytten har selv arrangert følgende stevner:
¾ Løvenskioldbane stevnet ble avviklet 22-24. juni . Ny banerekord ble satt av Lyngdal
skytteren og årets NC vinner Odd Arne Brekne med 349 poeng. Best av våre
seniorskyttere ble Lars Johan Hereid med 341 poeng.
¾ Samlagsmesterskap felt.
Vi stilte med 15 deltakere under stevnet. Geir Tønjum oppnådde det beste resultatet av
våre skyttere med 29/16 treff.
¾ Treningsstevnene ble også i år sterkt dominert av Skarpskytten.
Vi hadde vinneren i klassene ASP,R, V-65, 3, 4 og 5. I tillegg hadde vi de 6 øverste
plassene i klasse 5. og 2. plass i klasse 4.
I tillegg til disse stevnene arrangerte vi Skogsløp med skyting sammen med Bærums
skytterlag. I alt 16 deltakere stilte til start på stevnedagen 13.juni. Knut Olav Olsen ble
vinner i klasse 40-54 år og i klassen 18-39 år vant Karl Henrik Brinch med Even
Haugvik på plassen etter.
Skytingens dag ble i år avholdt den 28.mai. I alt deltok 37 skyttere. Positiv
tilbakemelding på arrangementet med sosialt innslag, loddsalg, m.v.

Tradisjon skytinger og interne arrangementer 2006
Lags mesterskap innendørs
Vinner kl. 2-5, med napp i 22-pokalen ble Geir Tønjum med 244 poeng. Deltakerantallet
kunne godt vært større.
Lags mesterskap felt kl. 2-5 V-55 ble vunnet av Geir Tønjum med 29/12 med Roar Saksvik
og Per Thoresen på de neste plassene.
Lags mesterskap bane vant Knut Olav Olsen med 341 poeng. Sølvet gikk til Karl Johan
Olsen med 340. I kl V65 seiret Lars Indregård med 349 poeng foran Bjarne Hestenes med
347 poeng.

Kongeskytingen ble i år avholdt lørdag 26. august. Gjesteklassen ble vunnet av Kristina
Vestveit etter meget overbevisende skyting.
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Konge ble Karl Johan Olsen etter omskyting med Sondre Nervold. Etter ordinær skyting sto
begge med 42 poeng. Etter skytingen ble den sosiale delen godt ivaretatt med middag og
tradisjonelle taler.
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 Jostein Løne
¾ To-Ti pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Sondre Nervold
med 47 poeng. Denne pokalen er det kun klasse 3, 4, 5, og V55 som konkurrerer om.
Grumpelskytingen ble avholdt 10. september.
Det ble kåret følgende vinnere:
¾ Grumpelpremien ble vunnet av Anders R. Bjone til eie.
¾ Damenes Premie ble vunnet av Knut Olav Olsen, dette var hans 2. napp i pokalen.
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Premievinnere 2006
Skyting
22-Pokalen:
Feltgranaten:
Feltkruset
Beste Skytter:
Samlagets premie
Mesterskapspokalen:
Veteranpokalen:
Kongepokalen
Kongefatet
To-Ti V:
Chr. Seebergs minnepremie:
Damenes premie:
Grumpel premien: Til eie.
Harald Uggens Jaktkniv:
Jaktfeltskyting I
Jaktfeltskyting II
Jegerpokalen (jaktfelt sammenlagt)
Jegergruppas premie
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
Geir Tønjum
Geir Tønjum
Karl Johan Olsen
Arvid Meek
Knut Olav Olsen
Ingen deltagere
Karl Johan Olsen
Karl Johan Olsen
Sondre Nervold
Jostein Løne
Knut Olav Olsen
Anders R. Bjone
Skytes 11.11.06
Skytes 11.11.06
Avgjøres 11.11.06
Skytes 11.11.06
Chr. Vasholmen
Robin Tømmerås
Ingen deltagere
Ingen deltagere
Ingen deltagere
Tor Andreas Bjone

Resultat
244
29/12
29/12
879
341
42
42
46
97
96

21/3
15/2

47

Ikke skutt.
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