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Pr. 1. november 2010 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 338 medlemmer. I tillegg kommer 2
bedriftsmedlemmer. Medlemsregisteret er jevnlig ajourholdt. I løpet av året har det vært en jevn økning av nye
medlemmer hvor flesteparten rekrutteres fra Jegergruppen. Medlemmene fordeler seg slik på følgende klasser:

2010
2009
2008
2007
2006

1
268
245
259
237
230

2
14
13
14
15
18

3
8
8
11
9
6

4
7
7
2
5
5

5
6
8
9
8
9

AG-3
0
0
0
0
0

V55
1
2
2
2
3

V65
1
1
1
2
3

V73
9
8
8
6
5

ASP
9
12
11
14
15

R
1
2
7
9
7

ER
4
3
8
7
4

J
10
9
5
1
1

Tot
338
318
337
315
306

Av Skarpskyttens 338 medlemmer er 201 registrert som jegere i laget. Flere av disse er også aktive skyttere. For
de øvrige klassene samlet har medlemstallet holdt seg noenlunde konstant fra i fjor til i år.
Det konstateres også en positiv økning i antall medlemmer som deltar på interne og eksterne konkurranser. Pr. 1.
november har Skarpskytten hatt skyttere i sving på mer enn 140 arrangementer.
 Direksjonen har hatt 5 møter i beretningsåret.
 Rifleposten har hittil i år kommet ut med 2 numre. Jostein Løne har vært hovedredaktør sammen med Even
Haugvik og Kai Magne Mauseth.
 Løvenskioldbaneanlegget.
Det har i de siste fem årene vært jobbet målbevisst med planer for et felles klubbhus for DFS-lagene og Oslo
Jeger- og Fiskerforening. Det har vært mange møter og diskusjoner om hvordan et slikt bygg skal realiseres,
og økonomi og størrelse har vært et gjennomgangstema. Det kom tidlig opp som et viktig punkt at dette
klubbhuset også måtte inkludere en innendørs skytehall da behovet er stort, men tilbudet rundt om i Oslo og
Bærum er svært begrenset. En annen viktig forutsetning var at vi måtte få aksept fra NSF for bruk av
nødvendig areal til et slikt bygg. Det var den første tiden en viss motvilje fra NSF til dette, da de hadde sine
egne planer om skytehall.
Underveis ble det klart at OJFF og DFS-lagene ønsket å opprette et aksjeselskap, et Skytternes og Jegernes
Hus AS, som bl.a. skulle ha som underliggende mål å finansiere de nødvendige utredninger og kalkyler for
de videre planene for huset. Å bygge et så pass stort hus uten nødvendige forundersøkelse ville medført stor
risiko for å mislykkes, og de fleste slike utredninger vil nødvendigvis også ha en viss kostnad.
Aksjeselskapet er også tenkt å være et holdingsselskap, og det legges planer for et eget driftsselskap senere
når huset er en realitet.
Det har blitt avholdt mange møter i dette forprosjektet, og planene er stadig blitt mer forfinet og tilpasset de
innspill som har kommet inn fra lagene. De endelige planene er ennå ikke lagt, da dette nødvendigvis må
avklares med de faktiske aksjonærlagene. Etter en tid fattet NSF stor interesse for vårt arbeid, og hadde til
slutt så stor tro på prosjektet at de ønsket å bli med som fullverdig partner. I tillegg kom også Solemskogen
Jeger- og Fiskerforening inn som interessent tidligere i år.
Etter flere års innsats og møtevirksomhet, var det altså i år endelig grunnlag for å skrive de første utkastene
til aksjonæravtale og tilhørende vedtekter. Etter noen høringsrunder ut til lagene var alle punkter godkjent av
alle potensielle aksjonærlag, med stiftelsesmøte tirsdag 21. september. Skarpskytten, Oslo og Solemskogen
Jeger- og Fiskerforeninger, samt NSF undertegnet samme kveld. Noen dager senere hadde Oslo Vestre
Skytterlag avholdt et eget styremøte med vedtak om å gå inn som den femte parten. Det jobbes kontinuerlig
med den videre prosessen, og det er god dialog med Bærum kommune om fremdriften.
Det er først og fremst etter et langt og godt arbeide fra Lars Johan Hereid og Ivar Måge at vi nå har kommet
så langt som vi er. Bare de to alene har lagt ned flere tusen timer på dette arbeidet, og Skarpskytten er svært
takknemlig for deres store innsats for et felles mål.
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CUP- OG SERIESKYTINGER
Veteran-cupen. I år ble veteran-laget slått ut i 2. runde mot Spydeberg.
Senior-cupen. I første runde måtte laget gi tapt for Stange og Romedal på vår hjemmebane. Laget gikk deretter
videre i B cupen. Vi vant de påfølgende rundene, men var dessverre ikke i stand til å stille lag til B-finalen på
Kvemyra.
Østlands-cupen. Her kom vi i år til 3. runde. Etter walk-over i 1. runde vant vi over Styrvoll, men tapte for
Asker i 3. runde.
Akershus-serien. Her har vi også for sesongen 2009/10 vært påmeldt med to lag med 4 skyttere i hvert lag.
Førstelaget var i 2. divisjon, og vårt 2. lag var i 3. divisjon. Førstelaget kom på 3. plass i serien og sikret
finaleplass, hvor vi ble nr. 2. Andrelaget ble nr. 6 i sin divisjon. Kommende sesong skal Skarpskytten stille tre
lag; i første, tredje og nyopprettet femte divisjon (tre skyttere).
ØVRIGE GODE PRESTASJONER
.
Flere av våre medlemmer er høyt oppe på resultatlistene og tar medaljer på åpne stevner. Lars Indergård har vist
særdeles sikker skyting også denne sesongen i V73. Arvid Meek i V55 har også mange gode prestasjoner å vise
til. Nevnes bør også Frank Vasholmens første sesong i V65, med en rekke gode resultater. Blant de klasseførte
har Kathrine Høybakk oppnådd de beste resultatene gjennom sesongen. Eirik Reksten og Karl Johan Olsen har
også ligget på (nesten) samme prestasjonsnivå.
Landskytterstevnet 2010. 35 av våre medlemmer deltok på LS som ble arrangert på Elverum i tidsrommet 29.
juli-7. august, fordelt med 18 deltakere i kl. 3-5, 2 i kl. 2, 4 i kl. 1, 2 i V73, 1 i V65, 3 Juniorer, 3 Eldre rekrutt og
2 Rekrutter.
Under innledende baneskyting kl. 3-5 ble Kathrine Høybakk vår beste skytter med 238 poeng. Dessverre kom
ingen av våre skyttere til finaleskyting bane i år.
Lars Indergård skjøt meget godt under feltskytingen med finaleplass. Han fikk sammenlagt 42/7. Øvrige skyttere
som kom til feltfinale: Even Haugvik (38/5), Kathrine Høybakk (37/3), Knut Olav Olsen (38/3, med 30/16 på
innledende). I kl. 2 nådde Per Kristian Nesse 36/3 i finalen.
For øvrig vanket det både begre og minnemedaljer til flere. Nytt av året er at NM i skogsløp med skyting var lagt
til LS. Skarpskytten stilte med høyest antall deltakere, og Kristin Kopland ble Norgesmester i åpen klasse mens
Kathrine Høybakk tok bronse i kvinner senior. I tillegg fikk flere med seg standardbeger.
Ni ungdommer fikk med seg verdifull LS-erfaring både på bane og i feltløypa.
Samlagsstevnet felt ble arrangert 7. mars sammen med samlagsstevnet for Follo hos Frogn og Drøbak. Frank
Vasholmen ble samlagsmester i V65. Vi hadde fem deltakere på grov- og fem på finfelten.
Viken II felt ble arrangert den 14. mars av Trøgstad skytterlag. Vi stilte med 10 skyttere, Kai Magne Mauseth
og Frank Vasholmen kvalifiserte seg til finaleskyting.
Østlandsmesterskapet felt. Vi hadde ingen deltakere med i år, men var en av de arrangerende lag 21. mars i
Steinsjøen skytefelt, Hurdal.
Viken II bane. Arrangør dette året var Fet skytterlag den 11. juni. Vi stilte med 22 skyttere. Lars Indergård ble
landsdelsmester i V73. Både Kathrine Høybakk og Karl Johan Olsen fikk medaljer, Lars Johan S. Hereid skjøt
også finale. Kathrine var også på Oslo skyttersamlags vinnerlag, mens Christian Aa. Lie var på samlagets 2. lag
for rekr/juniorskyttere.
Samlagsstevnet 15 m (2009). Stevnet ble arrangert av Oslo Østre 9. desember, med ti deltakere fra
Skarpskytten. Jostein Løne ble samlagsmester kl. 2.
Norgescupen 2010. I år fikk totalt 179 skyttere poeng. Kathrine Høybakk oppnådde 59 poeng og ble nr. 64,
Eirik Reksten fikk 17 poeng og 136-plass.

3

ÅRSBERETNING 2010

Side: 4/8

Stevner, aktiviteter og sosiale begivenheter
Det ble også i år under Landsskytterstevnet på Elverum arrangert diverse sosiale aktiviteter, inklusive grillaften i
hagen til en av de to husene som laget hadde leid.
Høsttur til Håøya, se Rapport for Ungdomsutvalget.
I høst arrangeres ”Skyteskole for voksne”, med seks interesserte elever. Kurset går over fem kvelder og støtter
seg til DFS/Skytterkontorets materiell, med teori og praktisk skyting med cal .22.

Skarpskytten har selv arrangert følgende stevner:
Samlagsstevne i stang- og felthurtigskyting. Vi var arrangør av dette stevnet på Løvenskioldbanen den 26.
mai. Henrik Oppen fra Oslo Østre vant begge disipliner. Vårt lag stilte med 4 deltaker under dette stevnet.
Løvenskioldbanestevnet ble greit avviklet 24.-26. juni d.å. med ny deltakerrekord, 306 skyttere. Vinner av
stevnet ble Trond Bergan, Jondalen med 349 poeng som er tangering av banerekord. Det ble ingen
topplasseringer på våre 16 deltakere.
Treningsstevnene ble som vanlig arrangert i april/mai måned sammen med de øvrige Løvenskioldbanelagene,
også i år sterkt dominert av skyttere fra Skarpskytten. Hanne Mauseth vant kl. 5 med 482 poeng. Karl Johan
Olsen vant grunnlagskruset med 98 poeng. Klassepokalen ble vunnet av Lars Johan S. Hereid med 148 poeng.
Han ble også klassevinner i kl. 4 med 487 poeng, som var beste resultat totalt. Øvrige klassevinnere var Per
Kristian Nesse i kl. 2, Bernt Chr. Lie i kl. 1 og Arvid Meek i kl. V55. På 100 meter vant Lars Indergård V73 med
496 poeng, kl. ASP ble vunnet av Ola Bøe, kl. R av Vegard Mauseth Nesland og kl. ER av Christian Aalerud
Lie. Samlet antall deltakere på de tre stevnene var 28 skyttere fra oss.
Skytingens Dag ble i år avviklet den 7. juni. Det ble lagt ned mye arbeid i planlegging og forberedelser i
forkant av årets arrangement. Dette resulterte i 63 nye skytelystne på Løvenskiold denne dagen. Igjen var været
på vår side og folk koste seg på ”uterestauranten” før og etter skyting. Noen av de besøkende har vi også sett på
skytebanen i etterkant, men Skytingens Dag handler ikke bare om rekruttering. Vi viste oss frem fra vår beste
side denne dagen, og har gjennom dette skapt økt aksept og forståelse for skyting som sport. En stor takk til alle
funksjonærer som stilte opp i nye lagsjakker og lagde en flott ramme rundt arrangementet, og en ekstra stor takk
til Hanne Mauseth for imponerende innsats som ansvarlig for det hele.
Samlagsstevnet bane ble arrangert av Skarpskytten den 22. august. Jevn og god skyting blant våre medlemmer.
Vi hadde 15 deltakere på 200m og 8 på 100m. Per Kristian Nesse ble samlagsmester i kl. 2. I lagskytingen ble vi
nr. 3 etter Oslo Østre og Nordstrand. På 100m ble laget nr. 2.
Løvenskioldbanepokalen. 11. september var skyttere fra Oslo Vestre, Oslo Garnison og vårt eget lag møtt fram
til konkurranse. Vi vant lagskytingen med 431 poeng mot Vestres 419 og Garnisons 415 poeng, samt pokalen til
odel og eie (5 napp). Beste individuelle resultat oppnådde Karl Johan Olsen med 146 poeng. Øvrige på laget var
Kai Magne Mauseth og Jan Erik Karlsen.

Tradisjonelle skytinger og interne arrangementer 2010.
Lagmesterskap innendørs 18. mars
Vinner i kl. 2-5 med nok et napp i 22-pokalen ble Kai Magne Mauseth med 245 poeng. Klasse R ble vunnet av
Vegard Mauseth Nesland med 236 poeng, mens klasse ER og J ble vunnet av henholdsvis Christian Aalerud Lie
og Thorstein Sjursen, begge med 240 poeng. Deltakerantallet var i alt på 28 skyttere.
Lagmesterskap felt
Er foreløpig ikke arrangert, men skal etter planen avvikles før jul.
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Skogsløp med skyting ble arrangert på/rundt Løvenskioldbanen 3. juni. Kai Magne Mauseth vant
skytterklassen (3 deltakere), Jostein Løne vant veteranklassen (3 deltakere).
Lagmesterskap bane 7. juni (200m) og 9. september (100m)
Lagmesterskap 200m ble vunnet av Kathrine Høybakk med 341 poeng. 9 skyttere deltok. Veteranpokalen ble
vunnet av Jan Th Gamnes med 139 poeng.
På 100 meteren deltok totalt 9 skyttere. Klassevinnere ble Vegard M. Nesland R, Christian Aalerud Lie ER
og Thorstein Sjursen J. Påfølgende sosialt samvær og premieutdeling i S-hytta satte et fint punktum for en
positiv sesong.
Innendørspokalen 2009/10
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. Beste skytter for inneværende sesong
ble Kathrine Høybakk med 724 poeng. I alt 10 skyttere deltok i løpet av sesongen.
Prinseskyting: 12 ungdommer konkurrerte i år om den gjeve prinsetittelen i Skarpskytten 2. september. Etter
hard konkurranse var det til slutt Christian Aalerud Lie som fikk sin etterlengtede prinsetittel. Nr. 2 ble
Christoffer Vasholmen Frick og nr. 3 ble Ola Bøe. 23 personer hedret prinsen med pizza og premieutdeling i
S-hytta etter konkurransen.
Kongeskytingen ble i år avholdt lørdag 28. august, i lagets tradisjonelle former. Dronning ble Hanne Mauseth,
for andre gang. Fjorårets Dronning Kathrine Høybakk prioriterte siste runde i Norgescupen. Etter skytingen ble
den sosiale delen godt ivaretatt med middag, obligatoriske taler og premieutdeling. I alt deltok 20 skyttere.
Tradisjonen tro ble det mandag 30. august skutt om følgende pokaler:



Chr. Seebergs minnepremie er tilknyttet Kongeskytingen og teller sammenlagt med Kongeskytingen.
Det er klasse 1, 2, V65 og V73 som kan konkurrere om denne. Vinner i år som i fjor ble Jostein Løne
med 83 poeng.
To-Ti V pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Lars Johan S. Hereid med 88
poeng. Denne pokalen er det klasse 3- 5 og V55 som konkurrerer om.

Grumpelskytingen. Det ble kåret følgende vinnere:



Grumpelpremien ble vunnet av Jostein Løne med 98 poeng.
Damenes Premie ble vunnet av Terje Hansen med 95 poeng.
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Premievinnere 2010
Skyting

Vinner

Resultat

22-pokalen:
Innendørspokalen:
Feltgranaten:
Feltkruset:
Beste Skytter:
Samlagets premie
Mesterskapspokalen:
Veteranpokalen:
Kongepokalen:
Kongefatet:
To-Ti V:
Chr. Seebergs minnepremie:
Damenes premie:
Grumpel premien:

Kai Magne Mauseth
Kathrine Høybakk
Ikke arrangert hittil i år
”
Karl Johan Olsen
Kathrine Høybakk
Kathrine Høybakk
Jan Th Gamnes
Hanne Mauseth
Hanne Mauseth
Lars Johan S. Hereid
Jostein Løne
Terje Hansen
Jostein Løne

245
724

Jegerpokalen (jaktfelt sammenlagt):

Claus Danckert Krohn

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

Ikke arrangert hittil i år
”
”
Vegard Mauseth Nesland
Christian Aalerud Lie
Thorstein Sjursen
Oskar Lium
Christian Aalerud Lie

343
348
334
244
45

Jan Erik Karlsen

97

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

Vinner av Storskytterens vandrepokal offentliggjøres
på premieutdelingen etter Generalforsamlingen.

873
49
341
139
42
42
88
83
95
98
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Rapport for Ungdomsutvalget 2010
Det har vært et gledelig år for Skarpskytten sett med rekrutteringsøyne. Ungdomsutvalget har bestått av Runar
Sollien, Bernt Christian Lie og Hanne Mauseth. I tillegg har Lars Johan S. Hereid bidratt mye som instruktør.
Hele 18 skyttere har deltatt på treninger/konkurranser to ganger eller mer denne sesongen, og 10 av disse utgjør
en fast kjerne.
Skarpskytten er i den heldige situasjonen at vi har mange ungdommer som ønsker å skyte. Dette krever at lagets
aktive voksne skyttere stiller opp som instruktører. Det har til nå vært gjennomført treninger med én instruktør til
stede. Dette har vist seg å være for lite og ungdomsleder kommer til å sette opp to instruktører med forskjellige
arbeidsoppgaver på treningene i 2011. Grunnen til dette er at det er så forskjellige behov innad i gruppen. Vi har
nybegynnere som trenger hjelp til alt, vi har skyttere som har skutt lenge med støtte og som vil prøve reim og vi
har flere skyttere som skal skyte sin første sesong knestående.
Våpen og utstyr
Skarpskytten har i år sponset skyteutstyr til våre ungdomsskyttere til en verdi av kr 15 000. Dette er utstyr som
skal leveres tilbake til skytterlaget når det ikke lenger passer eller av andre grunner ikke blir benyttet. Det betyr
at vi har en god beholdning av utstyr som nye skyttere kan overta senere.
Våpensituasjonen blant ungdommene må sies å være god. Flere har valgt å lease våpen og noen har kjøpt seg
eget gevær. Det gjør at de utlånsvåpnene vi pr i dag har til rådighet strekker til på ungdomsutvalgets treninger.
Stevner og sosial aktivitet
Skarpskyttens ungdommer har denne sesongen vært mer aktive enn noen gang – også på ”bortebane”.
Her nevnes noe av det vi har deltatt på:
Samlagsstevne og Viken II i feltskyting: Flere av våre skyttere fikk i vinter sin første erfaring med feltskyting.
Nydelig vær på begge arrangementene gjorde opplevelsen positiv, til tross for at ikke alle skuddene gikk i
figuren.
Serieskyting: 11 av våre skyttere deltok på en eller flere serieskytinger og 8 av disse ble premierte (3 tellende)
Ungdomssamling i regi av Oslo skyttersamlag: I april deltok 10 skarpskyttere på treningssamling med
overnatting i Oslo Østres fasiliteter på Årvoll. Denne samlingen har først og fremst fokus på det sosiale men alle
fikk skutt mye.
Åpne stevner: Vi har reist samlet på seks stevner i løpet av sesongen. Blaker, Asker, Nittedal, Nøtterø, Sem og
Slagen. I tillegg kommer deltagelser på eget initiativ.
Viken II bane Fet skytterlag: 5 skyttere fra Skarpskytten deltok.
Landsskytterstevnet 2010 Elverum: 9 skyttere fra ungdomsgruppa deltok på LS 2010. Ole Kr. Bjone, Christian
Aa. Lie, Julius-A. Vasholmen, Thorstein Sjursen og debutantene Ola Bøe, Vegard M. Nesland, Silje R. Mauseth,
Michael Gvein og Nicholas Kulseth. På et Landsskytterstevne er det større forhold og mye nytt å forholde seg til
i forhold til hva disse skytterne er vant til på Løvenskiold og lokale stevner. Det ble derfor utnevnt en fadder til
hver av debutantene som sørget for at vedkommende fant seg til rette. Resultatmessig var det en av de mest
erfarne ungdomsskytterne våre – Christian Aalerud Lie – som imponerte mest. Bare ett av skuddene snek seg
utenfor figuren på feltrunden, og på bane fikk han 245 poeng.
Håøya: Første helga i september reiste 25 skyttere og familiemedlemmer på overnattingstur til Forsvarets
feriesenter på idylliske Håøya ved Tønsberg. Knut Olav, Hanne og Kai Magne hadde leid fire hus som til
sammen rommet hele reisefølget. Lørdag og søndag deltok vi på trippelstevnene i Nøtterø, Sem og Slagen, og på
kveldene var det felles bespisning og sosialt samvær. Vestfold badet i sol denne helga, så vi var maksimalt
heldig med omgivelsene. Utgiftene til denne turen (overnatting og mat) ble etter søknad dekket av Oslo
Skyttersamlag.
Avslutningsvis vil ungdomsutvalget takke alle som har bidratt til et godt ungdomsarbeid i Skarpskytten, og sist
men ikke minst GRATULERE alle våre ungdommer som har satt personlige rekorder i løpet av 2010!
For ungdomsutvalget
Hanne Mauseth
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Rapport for Jegergruppen 2010
Jegergruppen har i inneværende år ivaretatt sine tradisjonelle gjøremål uten store problemer. Jegergruppens
ambisjonsnivå er ikke skyhøgt, men vi bruker det meste av vår arbeidsinnsats der vi får mest igjen.
Jegergruppens hovedfokus har i alle år vært å bemanne 100-meter banen slik at våre medlemmer – og andre - får
gjennomført obligatorisk trening og deretter avlagt Storviltprøven. Så også i år.
I år har jegergruppen bemannet 100-m på tirsdager. Vi startet første tirsdagen etter påske, 6.april og vi har
bemannet 100-m banen hver eneste tirsdag gjennom vår, sommer og høst til det var slutt på sommertiden - da
kom mørkret brått på. Siste dag vi holdt 100-m åpen på tirsdager, var 2. november. Vi har i år opplevd større
tilstrømming til 100-m enn noen gang tidligere, og de tilbakemeldingene vi har fått, har kun vært positive.
Åpningstidene på 100–m er fra kl. 17.00 og utover så lenge det kommer skyttere eller så lenge det er skytelys.
Med uvurderlig hjelp fra Trygve Ørnhøi, Bjarne Hestnes og Lars Indergård har banen, for alle praktiske formål,
også vært åpen for skyting fra kl. 15.30. Dette er jegergruppen evig takknemlig for.
Jegergruppen arrangerer jaktfeltskyting vår og høst. Oppmøtet i år var akseptabelt. Sammenlagtvinner får napp i
Jegerpokalen, som må vinnes 3 ganger for å fåes til odel og eie.
Årets vinner ble Claus Danckert Krohn. Jegergruppen gratulerer.
Jostein Løne
Leder Jegergruppen
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