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Pr. 1. november 2009 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 318 medlemmer. I tillegg kommer 2
bedriftsmedlemmer og 3 treningsmedlemmer. Reduksjon i medlemsmassen på 22 medlemmer skyldes
opprydding i medlemsregisteret foretatt i starten av dette året. Imidlertid har det funnet sted i løpet av sesongen
en jevn økning av nye medlemmer hvor flesteparten rekrutteres fra Jegergruppen. Medlemmene fordeler seg slik
på følgende klasser:

2009
2008
2007
2006
2005

1
245
259
237
230
223

2
13
14
15
18
18

3
8
11
9
6
7

4
7
2
5
5
5
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8
9
8
9
8
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0
0
0
0
0

V55
2
2
2
3
3

V65
1
1
2
3
3

V 73
8
8
6
5
5

ASP
12
11
14
15
7
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7
9
7
7

ER
3
8
7
4
3

J
9
5
1
1
1

Av Skarpskyttens 318 medlemmer er 177 registrert som jegere i laget. Flere av disse er også aktive skyttere. For
de øvrige klassene samlet har medlemstallet holdt seg noenlunde konstant.
 Direksjonen har hatt 6 møter i beretningsåret.
 Rifleposten har hittil i år kommet ut med tre nummer. Jostein Løne har vært hovedredaktør sammen med
Even Haugvik.
 Baneanlegget. Det er under utarbeidelse en områdeplan for Løvenskioldbanen. En egen komité er nedsatt,
hvor samtlige skytegrener og interesseorganisasjoner knyttet til L-banen er representert. Samtlige involverte
parter trekker nå i samme retning og er positive til en videre utbygging og oppgradering av baneområdet,
inklusive et nytt felles skytterhus med innendørs skytebaner. En endelig godkjenning kan i beste fall
forventes i løpet av neste år. Markagrensen kan muligens medføre at saken blir dratt ut i tid. Konkrete planer
om utbygging kan først igangsettes når områdeplanen er endelig godkjent.
CUP- OG SERIESKYTINGER
Veteran-cupen. Foregående år vant vi Veteran-cupen etter å ha kommet til finalen på Kvæmyra. I
år ble laget imidlertid slått ut av Rælingen i en tidlig runde og ble senere også slått ut i B cupen.
Senior-cupen. I første runde måtte laget gi tapt for Frogn og Drøbak på hjemmebane. Laget gikk
deretter videre i B cupen. Vi vant de påfølgende rundene og stilte til finale på Kvæmyra 5.sept. Vi
vant finaleskytingen mot Åsnes skytterlag med god margin. Laget bestod av Lars Johan Hereid,
Arvid Meek, Sigurd Baldersheim og Jan Th. Gamnes.
Østlands-cupen. Her kom vi i år til 3. runde. Etter å ha slått ut Begna og Etnedal skytterlag, møtte
vi et betydelig sterkere lag i 3.runde. På tross av fordel med hjemmebane ble vi slått ut av Sem
skytterlag med ganske stor margin.
Akershus-serien. Her har vi også for sesongen 2008/09 vært påmeldt med to lag med 4 skyttere i
hvert lag. Førstelaget var i 1. divisjon, og vårt 2. lag var i 2. divisjon. Begge lagene hadde
problemer med å hevde seg i sine respektive divisjoner. Dermed ble det heller ingen finaleskyting
for noen av lagene.
Øvrige gode prestasjoner.
Flere av våre medlemmer er høyt oppe på resultatlistene og tar medaljer på åpne stevner. Lars Indergård
har vist sikker skyting også denne sesongen i kl. V73. Arvid Meek i kl. V55 har også mange gode
prestasjoner å vise til. Blant de klasseførte har Kathrine Høybakk oppnådd de beste resultatene gjennom
sesongen. Eirik Reksten har ligget på samme prestasjonsnivå. Han ble først medlem hos oss etter LS 09.
Landskytterstevnet 2009. 22 av våre medlemmer deltok under Landsskytterstevnet på Evje, fordelt på
15 i klasse 1-5, 4 ungdomsskyttere og 3 veteranskyttere.
Under baneskytingen kl. 3-5 ble Hanne Mauseth vår beste skytter med 341 poeng, noe som ga henne
stjerne nr.2. Lars Indergård var i sin kl. V73 også dette året med i finaleskytingen. Etter først å ha skutt
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249 poeng i den innledende skytingen, oppnådde han 100 poeng i finalen, noe som ga han en fin 10.
plass sammenlagt. Lars skjøt også meget godt under feltskytingen med finaleplass. Han ble nr. 8 (delt
med to andre skyttere) og med sammenlagt 41/7 treff.
Ellers uteble de helt store prestasjonene under dette Landsskytterstevnet. Våre 5. kl skyttere skjøt jevnt
bra i feltløypa hvor Kai Magne Mauseth ble vår beste feltskytter med 41/5 treff etter finaleskytingen.
Dette ga han plassering som nr.60 og stjerne nr. 1. Våre fire ungdommer fikk med seg verdifull erfaring
fra årets Landsskytterstevne.
Viken II felt ble arrangert den 15. mars d.å. av Åsnes skytterlag. Vi stilte kun med 1 skytter, Lars Johan
Hereid, som oppnådde 22/3 treff.
Østlandsmesterskapet felt. Vi hadde ingen deltakere med dette året.
Samlagsstevne i stang- og felthurtigskyting. Vi var arrangør av dette stevnet på Løvenskioldbanen
den 16. juni d.å. Østreskytterne dominerte i begge disiplinene også dette året. Vårt lag stilte med 1
deltaker under dette stevnet.
Samlagsstevnet bane ble arrangert av Oslo Østre den 23. august d.å. Jevn og god skyting blant våre
medlemmer. Beste seniorskytter i kl. 3-5 ble Kathrine Høybakk med 341 poeng. Blant de 16
finaleskytterne hadde vi 4 fra vårt lag. Lars Indergård i kl. V73 vant sin klasse med 348 poeng. Jostein
Løne vant kl. 2 med 242 poeng. I lagskytingen ble vi nr. 3 etter Nordstrand og Oslo Østre. Eirik
Reksten, som vår ankermann, skjøt 148 poeng. Han ble med dette resultatet den nest beste lagskytteren
under stevnet.
Viken II bane. Arrangør dette året var Moss og Våler skytterlag. Ingen topp plasseringer blant våre
skyttere i kl. 3-5 hvor Kai Magne Mauseth ble vår eneste finaleskytter med 335 poeng. Deltakere fra
vårt lag på i alt 18 skyttere.
Hovedstadsstevne, Stockholm 2009. Stevnet ble arrangert i dagene 13.-16. august. Fra vårt lag hadde
følgende skyttere kvalifisert seg og deltok under stevnet: Even Haugvik, Lars Johan Hereid, Hanne
Mauseth, Terje Hansen, Karl Johan Olsen og Kai Magne Mauseth. Oslo vant sammenlagt med god
margin foran København og med Stockholm og Helsingfors på de neste plassene. Flere hederlige
resultater ble oppnådd blant våre medlemmer. Under selve hovedskytingen om Kong Carl XVI Gustaf
Pokal ble Kai Magne Mauseth vår beste skytter som nr. 16.

Stevner, aktiviteter og sosiale begivenheter
Det ble også i år under Landsskytterstevnet på Evje arrangert diverse sosiale aktiviteter, inklusive grillaften.

Skarpskytten har selv arrangert følgende stevner:
Løvenskioldbanestevnet ble avviklet 2.-4. juli d.å. Vinner av stevnet ble Ole-Kristian Bryhn, Røyken
og Hurum med 348 poeng. Blant våre seniorskyttere i kl. 3-5 ble det ingen topplasseringer. Per Kristian
Nesse vant kl. 2 med 243 poeng. Antallet som deltok under stevnet var på 296 skyttere.
Samlagsmesterskap felt.
Løvenskioldbanelagene arrangerte samlagsmesterskapet i feltskyting den 8. mars d.å. Eirik Kristiansen,
Oslo Østre ble samlagsmester i kl. 3-5. De beste av våre seniorskyttere fikk ikke anledning til å delta
under stevnet. Vi deltok med 6 skyttere, hvorav 4 ungdommer.
Treningsstevnene som ble arrangert i april/mai måned sammen med de øvrige Løvenskioldbanelagene,
ble også i år sterkt dominert av skyttere fra Skarpskytten. Lars Johan Hereid ble beste skytter i kl. 5 med
479 poeng. Samme poengsum hadde Kai Magne Mauseth. Han vant i tillegg grunnlagskruset med 100
poeng. Klassepokalen ble vunnet av Jan Th. Gamnes med 147 poeng. Han ble også klassevinner i kl. 3.
Øvrige klassevinnere var Lars Johan S. Hereid i kl. 4, Roar Thronæs i kl. 1 og Arvid Meek i kl. V55. På

3

ÅRSBERETNING 2009

Side: 4/7

100 meter vant Lars Indergård i sin klasse med 500 poeng. Klasse Asp.ble vunnet av Michael Gvein.
Samlet antall deltakere på stevnene var 47 skyttere.

Skytingens Dag ble i år avviklet den 7. juni. I alt deltok 32 skyttere. Positiv tilbakemelding på
arrangementet med diverse sosiale innslag i tillegg til selve skytingen.
Løvenskioldbanepokalen. 12. september var kun skyttere fra Oslo Vestre og vårt eget lag møtt fram til
konkurranse. Vi vant lagskytingen med 448 poeng mot Vestres 408 poeng. Beste individuelle resultat
oppnådde Sigurd Baldersheim med 147 poeng. Øvrige på laget var Terje Hansen og Roar Thronæs.

Tradisjonelle skytinger og interne arrangementer 2009.
Lagmesterskap innendørs
Vinner i kl. 2-5 med napp i 22-pokalen ble Kai Magne Mauseth med 245 poeng. Deltakerantallet var i alt på 11
skyttere.
Lagmesterskap felt
Lørdag 20. juni d.å. ble lagmesterskapet i felt arrangert på Løvenskioldbanen. Totalt hadde 4 skyttere møtt opp
på grovfelten. Mesterskapet i kl. 3-5 og V55 ble vunnet av Kai Magne Mauseth med 27/10 treff.
Lagmesterskap bane
Gjennomført den 8. juni og ble vunnet av Kai Magne Mauseth med 340 poeng. Veteranpokalen ble vunnet av
Lars Indergård.med 137 poeng. 8 skyttere deltok.
Innendørspokalen 2008/09
Det skytes om denne pokalen 4 ganger i løpet av innendørs-sesongen, de 3 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. Beste skytter for inneværende sesong ble Kai Magne Mauseth med 728
poeng. I alt 8 skyttere deltok i løpet av sesongen.
Kongeskytingen ble i år avholdt lørdag 29. august. Dronning ble Kathrine Høybakk, den tredje i Skarpskyttens
historie. Etter skytingen ble den sosiale delen godt ivaretatt med middag, tradisjonelle taler og premieutdeling.
Siden Skarpskytten i år fyller 160 år, ble dette spesielt markert i forbindelse med arrangementet.
Tradisjonen tro ble det mandag 7.sept. d.å. skutt om følgende pokaler:
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 Jostein Løne med 81
poeng
To-Ti pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Terje Hansen med 90 poeng.
Denne pokalen er det kun klasse 3, 4, 5, og V55 som konkurrerer om.

Grumpelskytingen. Det ble kåret følgende vinnere:
¾
¾

Grumpelpremien ble vunnet av Bjarne Hestenes med 98 poeng.
Damenes Premie ble vunnet av Kai Magne Mauseth med 97 poeng.
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Premievinnere 2009
Skyting
22-Pokalen:

Vinner
Kai Magne Mauseth

Resultat
245

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

Kai Magne Mauseth
Kai Magne Mauseth
Kai Magne Mauseth
Karl Johan Olsen
Sigurd Baldersheim
Kai Magne Mauseth

728
27
27
875
48
340

Veteranpokalen:

Lars Indergård

137

Kongepokalen
Kongefatet
To-Ti V:
Chr. Seebergs minnepremie:
Damenes premie:
Grumpel premien:

Kathrine Høybakk
Kathrine Høybakk
Terje Hansen
Jostein Løne
Kai Magne Mauseth
Bjarne Hestenes

43
43
90
81
97
98

Jegerpokalen (jaktfelt sammenlagt)

Claus Dankert Krohn

Rekr.- og Juniorpok. (felt)
“
“
“
“
Rekr.- og Juniorpok. (bane)
“
“
“
“

R:
ER:
J:
R:
ER:
J:

Ikke arrangert
”
”
Ole-Kristian Bjone
Nicholas Kulseth
Thorstein Sjursen

340
338
328

“
“
Prinseskytingen:

ASP:

Vegard Nesland
Thorstein Sjursen

233
44

Vinneren av Storskytterens vandrepokal
offentliggjøres på premieutdelingen.
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Rapport for Ungdomsutvalget 2009
Ungdomsutvalget har i år vært preget av at flere har fått mer trening og begynt å hevde seg på ett høyere nivå. To
årsaker til dette er det gode miljøet innad i gruppen med en vennskaplig konkurranse-innstilling, samt at de
ivrigste har begynt å trene selvstendig. Enten samtidig med jegerne på vårparten, eller sammen med seniorene
inne på Idrettshøyskolen. Gjennom hele året og vinteren så har det vært lagt opp til at det har vært en kveld med
organisert trening. Ungdomsutvalget oppfordrer imidlertid alle seniorer til å støtte opp om treningen og bidra
spesielt nå hvor flere av skytterne må gå opp i stillinger. Dette gjelder både fra liggende til kne og fra kne til
stående.
Av sportslige resultater så må det fremheves Thorstein Sjursen som deltok på uttaket til Hovedstadsstevnet og
Nicholas Kulseth som mottok DFS’s ungdomsmedalje på Samlagsstevnet i felt. Det er mange år siden vi hadde
noen i egne rekker som forsøkte å kvalifisere seg til Hovedstadstevnet eller blitt tildelt medalje på
Samlagsstevnet.
Det var økt deltakelse på Landskytterstevnet og ellers omtrent uendret deltakelse på de øvrige stevnene. Med
Landskytterstevnet i Elverum neste år så må det være en målsetning at omtrent samtlige av de som trener
innendørs ønsker å delta.
I år så hadde heldigvis Skytingens Dag blitt flyttet tilbake til juni måned. Vi hadde i år 32 deltakere og det er en
glede å se at noen av disse har blitt med videre i sesongen og også deltatt innendørs på NIH. Som vanlig ble det
både grillet og instruert og dagen hadde ikke blitt gjennomført på slik en glimrende måte uten foreldrenes
deltakelse.
Foreldrene har gjennom hele året vært aktive med å hjelpe til slik at utstyr kommer på plass og tilbake igjen, og
det er spesielt gledelig å se at enkelte foreldre har blitt lokket over til å skyte selv. Det bør være en målsetning at
flere foreldre deltar på Landskytterstevnet i Elverum også.
Den 03. september ble det arrangert den tradisjonelle Prinseskytingen, og prins av året ble Thorstein Sjursen.
Christian Aalerud Lie kom på 2. plass, og Ole Kristian Bjone fikk en hederlig 3. plass. Det ble en spennende
kamp med små marginer. Prinsen ble som seg hør og bør feiret med pizza og brus i S-hytta.
Blant Skarpskytterne er det ingen hemmelighet at skytteråret 2009 har vært meget utfordrende for Ungdomsleder
pga sykdom i familien, og jeg ønsker å rette en spesiell takk til Lars Johan som har bidratt med masse
instruksjoner og tilskudd til våre unge og håpefulle skyttere. Takk til alle foreldre og skyttere i Skarpskytten som
har gjort det mulig å gjennomføre skytteråret 2009 med fremragende resultater!!
Etter flere år som leder i Ungdomsutvalget er det trist å trekke seg fra et inspirerede verv, men fordi
omstendighetene har vært slik de ble for min familie, var det naturlig for meg å prioritere dette.
Takk til Direksjonen i Skarpskytten, og alle Skarpskyttere som har bidratt til at vi gjennom den perioden jeg har
sittet som Ungdomsleder, har klart å ha en stall med gode og håpefulle skyttere!!
Takk til Lars Johan som i år har bidratt til å få klargjort Ungdomsutvalgets resymé til årsberetningen!!
Hilsen Ungdomsleder Katrine Vasholmen
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Rapport for Jegergruppen 2009
Jegergruppen har drevet tradisjonell virksomhet i løpet av 2009 med bemanning av 100-meter banen på
mandager som hovedgjøremål. Banen har vært åpen alle mandager gjennom hele året fra mandag 27.april til
mandag etter innføring av vinterstid, - da ble skytelyset for dårlig.
På vegne av Oslo Garnisons skytterlag, har Jegergruppen holdt banen åpen på tirsdager i månedene mai, juni og
juli.
Jegergruppen har arrangert to konkurranser i Jaktfelt, der sammenlagtvinner ble Claus Dankert Krohn, som får
aksje i Jegerpokalen.
I forbindelse med baneåpningen for trening og Storviltprøven, har Jegergruppen solgt ammo, noe som også har
generert penger til Skarpskytten.
Før sesongen gjorde vi et stort innkjøp av jaktammo, faktisk for over kr. 100.000,-.
Dette fordi vi fikk et ekstra godt tilbud fra Intersport, Bogstadveien. Mye av dette er solgt med god fortjeneste,
men vi har fortsatt ammo for salg i lang tid framover.
Baneanlegget,- 100-meter fungerer perfekt, selv om det trengs mye vedlikehold.
Tilstrømmingen av skyttere som vil trene og avlegge Storviltprøven har aldri vært så stor som i 2009, og
Jegergruppen verver stadig nye medlemmer til Skarpskytten.
Jostein Løne
Leder Jegergruppen
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