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Pr. 1. november 2008 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 337 aktive skyttere. I tillegg kommer 2
bedriftsmedlemmer og 3 treningsmedlemmer. Økning i medlemsmassen for aktive skyttere er på 22 medlemmer.
Medlemmene fordelte seg på følgende klasser:
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Av Skarpskyttens 337 medlemmer er 189 registrert som jegere i laget. Flere av disse er også aktive skyttere.
Det er i klasse 1 (jegere) vi finner igjen økningen i medlemstallene på 22 i forhold til 2007 sesongen. For de
øvrige klassene samlet har således medlemstallet holdt seg konstant.
 Direksjonen har hatt 6 møter i beretningsåret.
 Rifleposten har hittil i år kommet ut med to nummer. Det tredje nummer er snart klart for utsendelse.
.Jostein Løne har vært hovedredaktør sammen med Even Haugvik.
 Baneanlegget. 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.
Veteran cupen. Laget har gjennom hele sesongen bestått av Lars Indergård, Bjarne Hestenes og
Arvid Meek. I de innledende 3 rundene ble det seier over henholdsvis Urskog, Blaker og Bjørnen
skytterlag. Finaleplass på Kvæmyra skytearena den 6. september d.å. var dermed sikret. Her ble
seieren sikret med en samlet poengsum på 1040 etter solid skyting og med god margin ned til de
øvrige tre finalelagene. Vi gratulerer med seieren.
Senior cupen. I 1. runde slo vi ut Eidsvoll Verk, men måtte gi tapt for et meget godt lag fra
Rælingen i 2. runde.
Østlands cupen. Her kom vi i år til 2. runde. Vi slo ut Oslo Østre III på hjemmebane rimelig greit i
første runde. I 2. runde gikk vi på et heller forsmedelig tap mot Spydeberg på deres bane. Kun 4
poeng skilte, etter en heller moderat og ujevn skyting fra begge lagenes side.
Akershus serien. Her har vi også for sesongen 2007/ 08 vært påmeldt med to lag med 4 skyttere i
hvert lag. Begge lagene har skutt i 2.divisjon. Førstelaget oppnådde gode resultater gjennom hele
sesongen og kvalifiserte seg til finalen, men her ble det en heller beskjeden plassering. For
kommende sesong som allerede er startet opp, har vi fått vårt første lag i 1. divisjon og vårt andre
lag i 2. divisjon.
Øvrige gode prestasjoner.
Flere av våre medlemmer er oppe og tar medaljer på åpne stevner. Lars Indergård har vist sikker skyting
også i denne sesongen i veteran 73. Klassen. Arvid Meek i V55 har også mange gode prestasjoner å vise
til. Blant de klasseførte har Karl Johan Olsen, Hanne Mauseth og Geir Tønjum fått høye plasseringer på
flere stevner.
:
Landskytterstevnet 2008. 24 av våre medlemmer deltok under Landsskytterstevnet i Førde, fordelt på
19 i klasse 1-5, 2 ungdomsskyttere og 3 veteranskyttere.
Under baneskytingen kl. 2-5 ble Lars Johan Hereid vår beste skytter med 338 poeng. Lars Indergård var
i sin klasse V73 blant de 5 skyttere som hadde 250 poeng før finaleskytingen. Etter 98 poeng i finalen
ble det til slutt en meget hederlig 12. plass sammenlagt.
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Ellers uteble de helt store prestasjonene under dette landsstevnet. Vi klarte ikke å følge opp de meget
gode feltresultatene fra forrige års landsstevne i Steinkjer. Både Roar Saksvik og Hanne Mauseth fikk
imidlertid 29 treff på innledende skyting og 11 treff i finalen, noe som holdt til stjerne for dem begge.
Viken II i felt ble arrangert den 9. mars d.å. av lagene Øymark og Eidsberg skytterlag. Vi stilte med 8
skyttere fordelt med 4 seniorskyttere og 4 rekruttskyttere. På grovfelten ble Even Haugvik best av våre
med 38/01 treff. Han fikk med dette en meget hederlig 7. plass etter flott skyting i finaleomgangen.
Østlandsmesterskapet felt. Også dette året kvalifiserte Even Haugvik seg til dette mesterskapet som en
av åtte deltakere fra Oslo skyttersamlag. Stevnet ble avviklet i Numedal med Rollag og Veggli
skytterlag som arrangør den 29. mars d.å. Even ble nr. 52 under stevnet med 32/07 treff.
Samlagsstevne i stang og felthurtigskyting. Oslo Østre og Bærums skytterlag var arrangører av dette
stevnet på Løvenskiold banen den 21. mai d.å. Østreskytterne dominerte i begge disiplinene. Vårt lag
stilte med ingen deltakere under dette stevnet, noe det bør rettes på til neste sesong.
Samlagsstevne bane ble arrangert av Nordstrand på Løvenskioldbanen den 17. august d.å. Jevn og god
skyting blant våre medlemmer. Beste seniorskytter kl. 3-5 ble Karl Johan Olsen med 340 poeng. Dette
ga en 9.plass totalt. Lars Indregård V73 vant sin klasse med 350 poeng. Bjarne Hestnes ble nr. 2 i V65
med 340 poeng. I lagskytingen ble vi nr.3 etter Nordstrand og Oslo Østre.
Landsdelstevnet Viken II. Arrangør dette året var Nittedal skytterlag. Ingen topp plasseringer blant
våre skyttere i kl.3-5 hvor Even Haugvik ble den beste som nr. 27 totalt med 339 poeng. Arvid Meek
sto for den absolutt beste prestasjonen ved å bli vinner i kl. V55 med 344 poeng. God 99 omgang førte
han helt til topps på resultatlisten. Lars Indergård i V73 skjøt 345poeng og fikk 4. plass.

Stevner, aktiviteter og sosiale begivenheter
Det ble også i år under landsstevnet i Førde arrangert diverse sosiale aktiviteter under landsskytterstevnet.
Medio februar måned ble det i S- hytta invitert til Smalahove gilde også dette året.

Skarpskytten har selv arrangert følgende stevner:
Løvenskioldbane stevnet ble avviklet 19-21. juni d.å. Vinner av stevnet ble Trond Bergan, Jondalen
med 348 poeng. Best av våre seniorskyttere kl. 3-5 ble Roar Saksvik med 343 poeng. Lars Indergård ble
nr. 4 i sin klasse V73 med 347 poeng. Antallet skyttere som deltok under stevnet var på nærmere 260
mot vel 300 i 2007. Likevel er dette er en vesentlig fremgang i forhold til tidligere år.
Samlagsmesterskap felt.
Løvenskioldbane lagene arrangerte samlagsmesterskapet i feltskyting den 2. mars d.å. Jan Håkon
Jørgensen ble samlagsmester i kl. 2-5. Oslo Østre skytterne dominerte og besatte de åtte første plassene
på resultatlisten.. De beste av våre seniorskyttere ble Frank Vasholmen og Even Haugvik. Lars
Indergård kom på 3. plass i sin klasse og ungdommene Christoffer V. Frick og Christian Aalerud Lie
kom på 2. og 3. plass i rekruttklassen.
Treningsstevnener, arrangert primo mai måned sammen med de øvrige L-bane lagene ble også i år
sterkt dominert av skyttere fra Skarpskytten. Karl Johan Olsen ble beste skytter i kl 5 og vant i tillegg
grunnlagskruset med 99 poeng og fikk klassepokalen til odel og eie etter å ha skutt 147 poeng. Øvrige
klassevinnere var Lars Johan S. Hereid i kl 4, Jan Erik Karlsen i kl 3, Jostein Løne i kl 1 og Arvid Meek
i kl V55. På 100 meter vant Bjarne Hestenes og Lars Indergård i sine to respektive klasser.
Hovedstadsstevnepokal 2008. Stevnet fant sted på Løvenskioldbanen den 13. august d.å. I alt 36
skyttere fra Oslo skyttersamlag deltok. Stevnet er uttak og forberedelse til Hovedstadsstevne som skal
arrangeres neste år. Programmet er 25 skudd liggende på internasjonal skive 200 meter. De av våre
skyttere som oppnådde de beste plasseringer var Even Haugvik med 245 poeng (4. plass). Deretter
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fulgte Lars Johan S. Hereid med 243 poeng (9. plass), Lars Johan Hereid,senior og Knut Olav Olsen
begge med 242 poeng som nr. 11 og 12.
Skytingens dag var i år satt til den 18.mai. I alt deltok 42 skyttere. Positiv tilbakemelding på
arrangementet med diverse sosiale innslag i tillegg til selve skytingen. Ungdomsutvalget hadde gjort en
meget god jobb i forkant og delt ut informasjon i skolene samt hengt opp plakater.

Tradisjonelle skytinger og interne arrangementer 2008.
Lags mesterskap innendørs
Vinner kl. 2-5, med napp i 22-pokalen ble Sigurd Baldersheim med 246 poeng. Deltakerantallet var på i alt 5
seniorskyttere.
Lags mesterskap felt. Lørdag 1. mars d.å. ble lagmesterskapet i felt arrangert på L- banen. Totalt hadde 12
skyttere møtt opp fordelt med 5 på finfelt og 7 på grovfelten. Det ble oppnådd meget gode resultater både på
finfelten og grovfelten. I klassen rekrutt ble Christian Aalerud Lie lagmester med 26 treff og 11 innertreff.
Klasse Eldre rekrutt ble vunnet av Torstein Sjursen med 20/05 treff. I veteranklassen ble Bjarne Hestenes mester
med 28/12 i kl V65. Lars Indergård ble mester i klasse V73 med 29/14 treff. Frank Vasholmen vant i kl V55
med 26/12 treff. På grovfelten ble Jostein Løne lagmester i kl. 1 med 18/3 treff. Mesterskapet i kl 2-5 og V55 ble
vunnet av Even Haugvik med 29/19 treff.
Lags mesterskap bane , ble gjennomført den 11. juni og ble vunnet av Roar Saksvik med 341 poeng. På de
neste plassene kom Karl Johan Olsen med 339 poeng og Hanne Mauseth med 338 poeng. Veteranpokalen ble
vunnet av Sigurd Baldersheim. 11 skyttere deltok
Innendørspokalen 2007/08. Det skytes om denne pokalen 4 ganger i løpet av innendørs sesongen, de tre
beste resultatene teller sammenlagt. Pokalen må vinnes to ganger for å få den til odel og eie. Første skytter
som fikk napp i pokalen var Karl Johan Olsen med 725 poeng. Geir Tønjun kom tre poeng bak med 722
poeng. Kun 4 skyttere hadde registrert 3 tellende resultat i løpet av sesongen. Håper på bedre oppslutning for
kommende sesong.
Kongeskytingen ble i år avholdt lørdag 23. august. Konge ble Hanne Mauseth. Etter skytingen ble den sosiale
delen godt ivaretatt med frokost, middag og tradisjonelle taler.
¾
¾
¾
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
To-Ti pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av
Denne pokalen er det kun klasse 3, 4, 5, og V55 som konkurrerer om.

Grumpelskytingen ble gjennomført 6. september.
Det ble kåret følgende vinnere:
¾
¾
¾

Grumpelpremien ble vunnet av
Damenes Premie ble vunnet av
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Premievinnere 2008
Skyting
22-Pokalen:

Vinner
Sigurd Baldersheim

Resultat
246

Innendørspokalen:
Feltgranaten:
Feltkruset:
Beste Skytter:
Samlagets premie
Mesterskapspokalen:

Karl Johan Olsen
Even Haugvik
Even Haugvik
Roar Saksvik
Karl Johan Olsen
Bjarne Hestenes
Roar Saksvik

725
29
29
872
872
45
341

Veteranpokalen:

Sigurd Baldersheim

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:

Hanne Mauseth
Hanne Mauseth

Chr. Aalerud Lie
Thorstein Sjursen
Ingen deltagere
Ingen deltagere
Ingen deltagere
Julius A. Vasholmen

26/11
20/5

44

Ikke skutt.
Vinner av Storskytterens
vandrepokal offentliggjøres på
premieutdelingen.
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