Årsberetning 2007

Direksjonens sammensetning:
Formann

Knut Olav Olsen

Viseformann
Sekretær
Kasserer
Våpenmester
Leder ungdomsutvalget
Leder i jegergruppen

Per Thoresen
Sigurd Baldersheim
Even Haugvik
Sondre Nervold (sluttet 31. mai 07)
Katrine Vasholmen
Jostein Løne

Varamedlemmer:
Visevåpenmester
Visesekretær

Roar Saksvik
Jan Gamnes
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o Skydeselskabet Skarpskytten
Pr. 1. november 2007 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 315 aktive skyttere. I tillegg
kommer 2 bedriftsmedlemmer og 4 treningsmedlemmer Økning i medlemsmassen for aktive
skyttere er på 9 medlemmer. Medlemmene fordelte seg på følgende klasser:

2007
2006
2005

1
237
230
223

2
15
18
18

3
9
6
7

4
5
5
5

5
8
9
8

AG-3
0
0
0

V55
2
3
3

V65
2
3
3

V 73
6
5
5

ASP
14
15
7

R
9
7
7

ER
7
4
3

J
1
1
1

Av Skarpskyttens 315 medlemmer er 181 registrert som jegere i laget. Flere av disse er også
aktive skyttere. Utviklingen i medlemsmassen har vært stabil i løpet av de tre siste årene hva
gjelder skyttere i klasse 2-5 og for veteranskyttere i V55, V65 og V73, mens det er i klasse 1
(jegere) og i klasse aspirant blant ungdommene vi finner igjen økningen i medlemstallene.
 Direksjonen har hatt 4 møter i beretningsåret.
 I mai måned ga Sondre Nervold melding om overgang til Asker skytterlag. Han gikk
dermed ut av styret. Hans funksjon ble overtatt av Roar Saksvik for resten av året.
 Rifleposten har også i år kommet ut med tre nummer. Jostein Løne har vært
hovedredaktør sammen med Even Haugvik.
 Baneanlegget. Forhandlinger mellom aktuelle DFS skytterlag og NSF om leie av
Løvenskioldbanen har ført til at vår andel av den årlige leien utgjør knapt kr. 20 000.
Planene om nytt felles skytterhus for lag som har tilhold på Løvenskiold banen har delvis
stoppet opp, men nye forsøk vil bli gjort for om mulig å få gjennomslag for prosjektet.
CUP OG SERIE SKYTINGER.
o Veteran cupen. Laget ble utslått i en av de første rundene etter tap mot Rælingen.
o Senior cupen. Etter 4 innledende runder kom vi til finaleskytingen på oppgradert
skytebane i Brumunddal. Den gamle 300 m banen var blitt erstattet med ny 200 m
bane med 16 elektroniske skiver. Oslo Østre vant som ventet med klar margin. Vi
kom imidlertid på delt 2. plass og måtte ut i omskyting mot Eidsberg skytterlag.
Denne vant vi med klar margin og kunne dermed innkassere en velfortjent
andreplass. Med på laget var Frank Vasholmen, Arvid Meek, Lars Johan Hereid og
Sigurd Baldersheim.
o
Østlands cupen. Her kom vi i år til 2. runde. Vi møtte Nordre Land på deres
hjemmebane. Vi tapte med så vidt stor margin som 24 poeng. En vanskelig 300 m
bane kombinert med et kraftig regn- og tordenvær som forårsaket meget dårlig sikt
under skytingen, kan vel delvis ta skylden for at mange av våre skyttere oppnådde
resultater langt under pari den kvelden. Imidlertid er det all grunn til å trekke frem
resultatet fra 1.runde hvor vi slo et strekt lag fra Kongsberg på vår hjemmebane
med 10 poeng. Samlet var vår poeng sum på 2684 som gir et snitt pr. skytter på
335,5.

Tot
315
306
290
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Akershus serien. Her var vi også for sesongen 2006/ 07 vært påmeldt med to lag
med 4 skyttere i hvert lag. Begge lagene kom til finaleskytingen i sine respektive
divisjoner 2 og 3. Førstelaget kom på 2. plass med 1160 poeng som var 10 poeng
etter Nordstrand III. Vårt andre lag endte som nr. 3 i finaleskytingen. For
kommende sesong som allerede er startet opp, har vi fått begge våre lag i 2.
divisjon.
Øvrige gode prestasjoner.
Flere og flere av våre medlemmer er oppe og tar medaljer på åpne stevner. Lars
Indregård har vist sikker skyting i veteranklassen gjennom hele sesongen. Arvid Meek
i V55 har også mange gode prestasjoner å vise til. Det er også disse to skytterne som
har deltatt på flest åpne banestevnet i løpet av sesongen med ca. 50 stevner på hver.
Blant de klasseførte har Karl Johan Olsen, Knut Olav Olsen, Kai Magne Mauseth,
Hanne Nesland og Geir Tønjum fått høye plasseringer på flere stevner. Vi vil også
gratulere Arvid Meek med NM gull og vinner av sin klasse under NM i miniatyr som
ble arrangert av Kisen MSL i mars måned i år. Oppnådd poeng sum var på 439. Under
Østlandsmesterskapet i feltskyting arrangert av Eidskog skytterlag den 17. mars , var
vi representert med Even Haugvik som eneste kvalifiserte skytter fra vårt lag. Han ble
beste Oslo- skytter med 34 treff. Vinner ble Hans Kristian Wear med 39 treff.
:
Landskytterstevnet 2007. 24 av våre medlemmer deltok under Landsskytterstevnet i
Steinkjær, fordelt på 17 i klasse 1-5, 4 ungdomsskyttere og 3 veteranskyttere. For de
unge ble dette første gangs erfaring med landets største skytterarrangement.
Under baneskytingen kl. 2-5 ble Hanne Nesland vår beste skytter med 343 poeng. Det
ga henne totalt en plassering som nr. 28 og 1. stjerne. I kampen om prinsessetittelen
kom hun som nr. 9. Knut Olav Olsen ble vår nest beste baneskytter som nr. 126. Han
hadde 244 poeng før omgangen og 340 sammenlagt. Lars Indregård var nær ved å gå
helt til topps i sin klasse V73. Det ble imidlertid en meget hederlig 2. plass med 349
poeng. 9´eren var det siste skuddet under omgangen. Dermed ble det samme
plassering som under forrige års LS i Målselv.
Det var særlig under NM i feltskytingen at vi i år virkelig utmerket oss. Den aller
største prestasjonen sto vår formann Knut Olav Olsen for ved sin 3. plass sammenlagt.
Dette er vel ett av våre aller beste resultater under et LS i løpet av de senere år. I
tillegg fikk vi også 3 andre skyttere som kunne smykke seg med gylt medalje, nemlig
Even Haugvik som nr. 20 og Roar Saksvik og Hanne Nesland, begge på en delt 23
plass. Vi gratulerer samtlige med de meget høye plasseringene under et NM i
feltskyting.
 Viken II i felt ble arrangert den 11. mars 07 av lagene Søndre Høland og Høland/
Bjørkelangen. Vi stilte med 12 skyttere fordelt med 7 seniorskyttere og 5
rekruttskyttere. På grovfelten ble Even Haugvik best av våre med 28/13 treff. Han ble
til slutt nr. 23 med 36/2 treff. I lagskytingen ble vi nr. 8 med 103/42 treff.

Samlagsstevne bane ble arrangert av Oslo Østre den 19. august d.å. Jevn og god
skyting blant våre medlemmer. Beste seniorskytter kl. 3-5 ble Knut Olav Olsen med
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345 poeng. Dette ga en flott 3.plass totalt. Lars Indregård V73 vant sin klasse med 350
poeng. Bjarne Hestnes ble nr. 3 i V65 med 344 poeng. I lagskytingen ble vi nr.2 etter
Nordstrand som vant. Snitt summen til vårt lag var på 145 poeng. I alt deltok vi med
15 skyttere under stevnet som resultatmessig holdt et høyt nivå. Finalegrensen i kl 3-5
var på 241 poeng.
Landsdelstevnet Viken II. Arrangør dette året var Nordstrand skytterlag.
Løvenskioldbanen var stevnearena helgen 8.-10. juni med flott sommervær under hele
stevnet. Ingen topp plasseringer blant våre skyttere. I kl.3-5 ble Kai Magen Mauseth
best som nr. 10 totalt med 342 poeng. Arvid Meek ble nr. 7 i kl. V55 med 337 poeng.
Lars Indregård i V73 skjøt 347 poeng og fikk 3. plass. Under samlagsskytingen for lag
200 m vant Oslo 1 med 389 poeng. Med på dette laget var Karl Johan Olsen som skjøt
til 95 poeng.

Stevner, aktiviteter og sosiale begivenheter
Det ble også i år under landsskytterstevnet i Steinkjær arrangert en grillaften der vi hadde
rundt 20 deltagere.
Medio februar måned ble det i S- hytta invitert til Smalahovud gilde. 20 av våre medlemmer
møtte opp til en helaften med ekte Vestlands mat på menyen. En stor takk til Lars Johan
Hereid med fru Bjørg Marie som i all hovedsak var ansvarlig for arrangementet. For de som
ikke var med i år kan det by seg en ny anledning til neste år.

Skarpskytten har selv arrangert følgende stevner:
¾ Løvenskioldbane stevnet ble avviklet 21-23. juni . Vinner av stevnet ble Lars Bugge,
Frogn og Drøbak med 347 poeng. Best av våre seniorskyttere kl. 3-5 ble Hanne
Nesland med 344 poeng. Lars Indregård vant sin klasse V73 med 350 poeng. Det var
gledelig at antallet skyttere som deltok under stevnet var på i alt 306. Dette er en
vesentlig fremgang i forhold til tidligere år.
¾ Samlagsmesterskap felt.
Løvenskioldbane lagene arrangerte samlagsmesterskapet i feltskyting den 4. mars d.å.
Totalt 97 skyttere fordelt med 67 på grovfelt og 30 på finfelt møtte opp. Lars Rasmus
Sandvik, Nordstrand ble samlagsmester i kl. 2-5. Oslo Østre skyttere dominerte blant
ungdomsskytterne. Vårt lag vant imidlertid Vinterpokalen med et snitt på 29,7 treff.
De beste av våre seniorskyttere ble Per Jarle Kristiansen, Even Haugvik og Roar
Saksvik på henholdsvis 10,12 og 13 plass.
¾ Treningsstevnene, arrangert primo mai måned, ble også i år sterkt dominert av
Skarpskytten.
Vi hadde vinneren i klassene J, R, V-65,V73 og i klassene 3, 4 og 5. I tillegg hadde vi
de 5 øverste plassene i klasse 5. og 2. plass i klasse 4. Klassepokalen ble vunnet av
Sigurd Baldersheim med 146 poeng og Grunnlagskruset gikk til Lars Johan Hereid
med 97 poeng.
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I tillegg til disse stevnene arrangerte vi Skogsløp med skyting den 13. juni d.å. I alt 6
deltakere stilte til start på stevne dagen. Even Haugvik ble vinner i klasse 22-54 år og i
klassen V 55 vant Jostein Løne. Julius Alexander Vasholmen vant klasse ER og i
klasse R var Christoffer Vasholmen Frick berst.
Skytingens dag ble i år avholdt den 20.mai. I alt deltok 38 skyttere. Positiv
tilbakemelding på arrangementet med diverse sosialt innslag i tillegg til selve
skytingen.

Tradisjonelle skytinger og interne arrangementer 2007.
Lags mesterskap innendørs
Vinner kl. 2-5, med napp i 22-pokalen ble Jan Gamnes med 226 poeng. Deltakerantallet
kunne godt vært større.
Lags mesterskap felt kl. 2-5 V-55 ble vunnet av Even Haugvik med 28 treff. Samme antall
treff hadde også Geir Tønjum og Karl Johan Olsen, men med færre innertreff. På finfelten ble
Julius Alexander Vasholmen lagmester i ER med 25/ 7 treff. Christoffer Vasholmen Frick ble
lagmester i R med 23/9 treff. Totalt 12 skyttere deltok, 8 seniorer og 4 ungdommer.
Lags mesterskap bane , gjennomført den 11. juni, ble vunnet av Kai Magne Mauseth med
339 poeng. Sølvet gikk til Even Haugvik med 338 poeng. Lars Indregård vant
veteranpokalen med 161 poeng (148 poeng pluss 13 poeng respitt).
Kongeskytingen ble i år avholdt lørdag 25. august. Gjesteklassen ble vunnet av Bjørg Marie
Hereid med 24 poeng.
Konge ble sønnen Lars Johan S. Hereid med 41 poeng. Karl Johan Olsen, Knut Olav Olsen og
Per Thoresen fulgte deretter på resultatlisten, samtlige med 40 poeng. Etter skytingen ble den
sosiale delen godt ivaretatt med frokost, middag og tradisjonelle taler.
¾ Chr. Seebergs minnepremie er tilknyttet Kongeskytingen og teller sammenlagt med
Kongeskytingen. Det er kun klasse 1, 2, V65 og V73 som kan konkurrere om denne.
Vinner i år ble Jostein Løne med 86 poeng
¾ To-Ti pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Jan Gamnes
med 85 poeng. Denne pokalen er det kun klasse 3, 4, 5, og V55 som konkurrerer om.
Grumpelskytingen ble avholdt 8. september.
Det ble kåret følgende vinnere:
¾ Grumpelpremien ble vunnet av Bjarne Hestnes med 95 poeng
¾ Damenes Premie ble vunnet av Knut Olav Olsen, med 91 poeng
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Premievinnere 2007
Skyting
22-Pokalen:
Feltgranaten:
Feltkruset:
Beste Skytter:
Samlagets premie
Mesterskapspokalen:
Veteranpokalen:
Kongepokalen
Kongefatet
To-Ti V:
Chr. Seebergs minnepremie:
Damenes premie:
Grumpel premien:
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
Jan Gamnes
Even Haugvik
Even Haugvik
Roar Saksvik
Kai Magne Mauseth
Kai Magne Mauseth
Ingen deltagere
Lars Johan S. Hereid
Lars Johan S. Hereid
Jan Gamnes
Jostein Løne
Knut Olav Olsen
Bjarne Hestnes

Resultat
226
28
28
881
144
339

Ingen deltagere
Robin Tømmerås

48

Vinner av Storskytterens
vandrepokal offentliggjøres på
premieutdelingen.

Lars Johan Hereid

98

41
41
85
86
91
95

Jan R. Lycke
Claus Dankert Krohn
Jan R. Lycke
Chr. Vasholmen Frick
Julius A. Vasholmen
Ingen deltagere
Ingen deltagere

23/9
25/7

Rapport fra Jegergruppen
Aktivitetene i Jegergruppen har vært tradisjonelle i 2007.
Hovedfokus for Jegergruppen har vært å arrangere treningsskyting og oppskyting til
Storviltprøven for egne medlemmer og andre jegere.
100-meters-banen fungerer til det perfekte og Jegergruppens medlemmer møter opp til
standplasstjeneste med stor selvfølge.
Om det er behov for ekstrabemanning, er dette aldri noe problem.
Tilstrømmingen til 100-meters-banen hat til tider vært svært stor, spesielt i tiden fra 1.august
og utover.
Vi opplever at jegere som ønsker å bli medlemmer av Skarpskytten er på nivå som tidligere
år.
Jegergruppen har arrangert to konkurranser i jaktfeltskyting.
Vårkonkurransen ble vunnet av Jan R. Lycke, mens høstkonkurransen ble vunnet av Claus
Dankert Krohn. Sammenlagtvinner ble Jan R. Lycke, og han får napp i Jegerpokalen.
Oppslutningen om årets konkurranser har vært noe mindre enn tidligere år, og på dette
grunnlag må det vurderes om konkurransene kan forandres slik at de blir mer attraktive.

Jostein Løne

Årsmelding Ungdomsutvalget 2007
Skytteråret 2007 fikk en litt amputert start, da Oscar Meldgaard Pedersen ville satse på skole
og utdanning. Dette medførte at medlem i ungdomsutvalget; Bente Meldgaard trakk seg fra
sitt verv. Med god hjep fra foreldre og instruktører har vi hatt et lærerikt og utviklende år for
store og små.
Innendørsskytingen på NIH fungerte veldig bra, og vi fikk arrangert skyteskole for første
gang på lenge. Ungdommene stilte spreke og opplagte på Feltskyting på Løvenskiold i
feb/mars, og de hadde imponerende gode resultater.
For første gang hadde vi også 5 deltakere på viken II, langt til gards på Bråte skole i Høland.
Resultatene her ble heller dårlige, men mye vind gjorde sitt til at 22kcal ikke var helt utsyret
for den slags vær. Humøret derimot var vel bevart hos de fleste.
I mars var det trenings weekend i regi av Oslo Skyttersamlag. Samlingen ble holdt på Oslo
Østre og det var god deltakelse fra de fleste lagene. Våre skyttere fikk mye ny lærdom og
inspirasjon til videre skyting. Jørgen Solheim fra Skarpskytten vant skogsølp med skyting, og
det var jo flott for oss. Dette var suksess for små og store, så det ble avtalt å lage en ny
treningsweekend i Oktober.
Oslo Østre hadde åpning av sin nye 15m innendørsbane, og flere av våre skarpskyttere var
med på åpningsstevnet.
Skytingensdag ble en kjempe suksess i år også. I mai gjennomførte vi skytingensdag med
strålede vær og super innsats av skyttere i alle aldre og ivrige foreldre. Dette bar også i år
frukter med nye medlemmer i Skarpskytten.
57 stk fikk prøve seg som skyttere, og det var høy stemning i R-hytta under hver premie
utdeling. Vi hadde en aktiv gjeng med foreldre og skyttere som sto for grilling og servering.
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.
God aktivitet og motivasjon medførte et godt oppmøte på ulike stevner før LS.
Høydepunktet i år var nok LS på Steinkjær. 6 ungdommer var påmeldt, og 4 deltok på stevnet.
Robin benyttet muligheten til å bo hos sin far på Snåsa, og Robin fikk gode resultater på både
felten og bane.
Tor-Andreas, Julius-Alexander og Christoffer hadde felles bopel på Rinleiret, og det styrket
utvilsomt samholdet mellom dem. Alle gutta opplevde LS som positivt og lærerikt, og ønsker
å delta flere ganger fremover.
Sensommeren har inneholdt utendørsskyting på 100m på Løvenskioldbanen, og nye skyttere
har meldt sin interesse for sporten. Nikolas og hans venn Isac er nå med oss i
ungdomsgruppen, sammen med Christian og hans far Bernt, som fant ”oss” på skytingens
dag. Det har vært deltakelse på ulike stevner:
Ski
Trippelstevenet Rygge/ Råde/ Sarpsborg
Asker
30 august gikk prinseskytingen av stabelen og vi fikk en ny prins. Med ett poeng og
omskyting var det en velfortjent seier til Robin og Julius-Alexander ble nr 2. Prinsen ble feiret
med pizza og brus i S-hytta.
På 100 meter`n har vi hatt ordinære treningskvelder og dugleiksmerket og rekrutt og
juniorpokal.
13-14 oktober ble det arrangert ny trenings weekend på Oslo Østre. De fleste fra forrige runde
var med nå også, og det var noen nye med. Skarpskytten stilte sterkt nok en gang med 3 nye

deltakere og Robin tok med seg seieren på skogsløpet med skyting. Nok en gang en
skarpskytter som fikk hevde seg i samlaget!!!
Gjennom skytteråret 2007 har det vært et gjennomsnitt på ca 10 aktive ungdommer, og det må
være målsettingen for 2008, og beholde eller øke dette.
Tusen takk til alle som bidrar til å holde liv i og utvikle hele ungdomsgruppen.
Hilsen Ungdomsleder Katrine Vasholmen

Skyteresultater
Dugleiksmerket 13.09.07
Nikolas Kulseth
Thorstein Sjursen
Robin Tømmeraas
Julius-Alexander L Vasholmen
Christoffer Vasholmen Frick
Christian Aalerud Lie

176
230
244
244
226
230

Rekrutt/ Junior Pokal 28.09.07

Nikolas Kulseth
Thorstein Sjursen
Robin Tømmeraas
Julius-Alexander L Vasholmen

263
322
337
336

