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Pr. 1. november 2011 hadde Skydeselskabet Skarpskytten 324 medlemmer. I tillegg kommer 2 bedriftsmedlemsskap. Medlemsregisteret er jevnlig ajourholdt. Et antall medlemmer med flere års restanser ble strøket i
vår. Medlemsmassen i 2011 har holdt seg relativt stabil. Medlemmene fordeler seg slik på følgende klasser:

2011
2010
2009
2008
2007

1
259
268
245
259
237

2
17
14
13
14
15

3
10
8
8
11
9

4
6
7
7
2
5

5
6
6
8
9
8

AG-3
1
0
0
0
0

V55
1
1
2
2
2

V65
1
1
1
1
2

V73
7
9
8
8
6

ASP
6
9
12
11
14

R
2
1
2
7
9

ER
1
4
3
8
7

J
7
10
9
5
1

Tot
324
338
318
337
315

Av Skarpskyttens 324 medlemmer er 196 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 har vært bra aktivitet mht deltakelse på interne og eksterne konkurranser. Pr. 1. november har Skarpskytten
hatt skyttere i sving på mer enn 135 arrangementer.
 Direksjonen har hatt 6 møter i beretningsåret.
 Rifleposten har hittil i år kommet ut med 1 nummer. Jostein Løne har vært hovedredaktør sammen med
Even Haugvik og Kai Magne Mauseth. Det arbeides med å styrke bemanningen med sikte på jevnligere
produksjon.
 Løvenskioldbaneanlegget / Skytternes og Jegernes Hus.
Det vises til fyldig informasjon i Årsberetning 2010. I aksjeselskapets styre er Skarpskyttens Lars Johan S.
Hereid styremedlem. Status pr i dag er at det foreligger uttalelse fra Miljøverndepartementet som gir 1)
tillatelse til igangsetting av arbeide med reguleringsplan og 2) dispensasjon fra markagrensen. Det er også
utarbeidet støyberegningsrapport hvor DFS, NSF og støykonsulent har deltatt. Rapporten dokumenterer
dagens målinger samt antatt resultat etter utbygging, og er oversendt Bærum kommune. Møte med
kommunen vil foregå før jul.
 DFS har opprettet regionale skytebanekontakter i alle landsdelskretser. Lars Johan Hereid er oppnevnt som
kontakt for Viken II.

Stevner og aktiviteter
GODE PRESTASJONER I 2011
.
Flere av våre medlemmer er høyt oppe på resultatlistene og tar medaljer og premier på åpne stevner. Blant de
klasseførte har Kathrine Høybakk fått de sterkeste resultatene gjennom denne sesongen, ikke minst en imponerende innsats på LS. Eirik Reksten oppnådde sesongens høyeste resultat med 349p i Slagenstevnet, noe som er
det beste i Skarpskyttens historie. Nevnes bør også Frank Vasholmens samlagsmesterskap kl V65 både på bane
og felt i hans siste sesong i denne klassen, samt en rekke utmerkede resultater forøvrig.

CUP- OG SERIESKYTINGER
Veteran-cupen. Skarpskytten stilte ikke lag i år.
Senior-cupen. Arrangerende lag Brumunddal besluttet at fom i år blir denne skytingen ikke arrangert.
Østlands-cupen. Her kom vi i år til 2. runde. I 1. runde vant vi over Eidsvoll Verk hjemme, men tapte for Blaker
borte i 2. runde.
Østlandscup rekrutt/juniorklassene. Skarpskytten stilte for første gang lag i denne cupen. Vi tapte kampene i
både A- og B-cup med god margin.
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Akershus-serien. Her har vi for sesongen 2010/11 vært påmeldt med tre lag.. Førstelaget var i 1. divisjon, andre
laget i 3. divisjon og tredje laget i 5. divisjon. Ingen stor suksess i år, og ingen av våre lag nådde finalen. For
sesongen 2011/12 har vi meldt på fire lag; ett lag i 2. divisjon, ett lag i 3. divisjon og to lag i 4. divisjon.

EKSTERNE STEVNER
Landskytterstevnet 2011
18 av våre medlemmer hadde tatt den lange turen til LS i Bodø 30. juli-6. august, fordelt med 10 deltakere i kl 35, 1 i kl 2, 2 i kl 1, 2 i V73, 1 i V65 og 2 Rekrutter. Selve arrangementet gikk som vanlig knirkefritt, men var
naturlig nok preget av tragediene 22. juli.
Under innledende baneskyting kl 3-5 ble Kathrine Høybakk vår beste skytter med 243 poeng. Både hun og Kai
Magne Mauseth (239) kvalifiserte seg til finaleskyting bane. Ola Rabben Bøe skjøt meget godt i kl 1 (245) og
fikk en sterk 10. plass.
Kathrine Høybakk kvalifiserte seg også til feltfinalen, som den eneste fra Skarpskytten i år.
Kathrines fabelaktige innsats på LS ga henne medalje både på bane og felt. Hun oppnådde 343p på bane og 41/2
i felt. Hun var én innertier fra å bli Skytterprinsesse. Hun vant Tannlege Lønes fat for beste kvinne sammenlagt
på bane og felt, og fikk fortjent heder for fair play da hun sa fra om at hun hadde skutt 29 skudd på innledende
feltrunde etter å ha fått anvist fullt hus. For øvrig vanket det både begre og minnemedaljer til flere.
NM i skogsløp med skyting var også dette året lagt til LS. Skarpskytten stilte med 8 deltakere. Vegard M.
Nesland ble Norgesmester i kl Rekrutt.
Samlagsstevnet 15 m
Samlaget besluttet at stevnet fom i år skal gå om våren, og ble arrangert av Oslo Østre 16. februar med 14
deltakere fra Skarpskytten. Julius Alexander Vasholmen og Vegard M. Nesland ble samlagsmestre i hhv kl 2 og
kl R. Beste resultat av våre i kl 3-5 fikk Eirik Reksten med en fin 4. plass.
Samlagsstevnet felt
Arrangert 6. mars sammen med samlagsstevnet for Follo av Spydeberg skl. med 7 deltakere fra Skarpskytten.
Frank Vasholmen ble samlagsmester i kl V65 (sølvmed.), Ola Rabben Bøe mester i kl 1, Vegard M. Nesland
mester i kl R (Raufoss-med.) og Silje R. Mauseth nr 2 i kl R (Ungdomsmed.).
Viken II felt
Arrangert den 13. mars av Nordstrand skytterlag. Løvenskioldbanelagene hadde ansvar for finfelten, inkl finaler.
Vi stilte med 12 skyttere, Kathrine Høybakk og Vegard M. Nesland kvalifiserte seg til finalene.
Samlagsstevne i stang- og felthurtigskyting
Ble arrangert på Løvenskioldbanen den 25. mai av OGS og Bærums med en håndfull deltakere. Vårt lag stilte
med 1 skytter.
Østlandsmesterskapet felt
Vi hadde ingen uttatte deltakere i år.
Viken II bane
Skarpskytten arrangerte stevnet 17.-19. juni. Se beretning nedenfor. Vi stilte med 15 skyttere. Lars Indergård og
Frank Vasholmen ble nr 3 i hhv V73 og V65.
Samlagsstevnet bane
Arrangert 20. august av Oslo Østre med 8 deltakere på 200m og 4 på 100m fra Skarpskytten. Arvid Meek ble
samlagsmester i kl V55 og Frank Vasholmen mester i kl V65. Kathrine Høybakk sikret seg Skymoens premie i
år. Denne kan kun vinnes én gang pr skytter. I lagskytingen ble vi nr. 2 etter Nordstrand.
Norgescupen 2011
Her ble det verken poeng eller plassering for noen av våre skyttere i år.
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SKARPSKYTTENS ÅPNE ARRANGEMENTER
Den Norske Skyttermedalje
Skyting om Organisasjonsmedaljen i Oslo skyttersamlag ble arrangert av oss den 8. juni. 19 deltakere.
Viken II bane
Landsdelskretsstevnet ble arrangert av oss 17.-19. juni. Dette er på alle måter et stort stevne, i år med hele 553
deltakere. Arrangementet er en utfordring for ethvert lag, og til tross for noe kluss bl a med elektronikken fikk vi
gjennomført alle øvelser. Vi hadde med 15 deltakere hvorav 7 kvalifiserte seg til finaler. Viken II mester ble
Thomas Bråthen fra Høland/Bjørkelangen for andre gang, nå med 346 poeng.
Løvenskioldbanestevnet
Stevnet ble i sedvanlig Skarpskytten-ånd greit avviklet 30. juni-2. juli med 221 deltakere, godt under fjorårets
rekorddeltakelse. Vinner av stevnet ble Ole-Kristian Bryhn, Røyken og Hurum med 347 poeng. Det ble ingen
topplasseringer på våre 17 deltakere.
Margrethe-kjeden
Etter at skytingen om denne ble fjernet fra LS fom i år, har Skarpskytten overtatt ansvaret, i hht statuttenes tekst.
I år tellet 15-skuddene fra Løvenskioldbanestevnet og Østrestevnet (arrangert samme helg) samlet, grunnlaget
for premielisten. Jens-Kristian Larsen fra Oslo Østre ble vinner med tidenes høyeste poengsum, 299p.
Erfaringene fra i år vil danne grunnlag for diskusjon om basis for de neste års avviklinger av skytingen.
NM skogsløp med skyting, sprint og stafett
Etter forespørsel fra DFS/Skytterkontoret påtok Skarpskytten seg arrangementet på kort varsel. Det ble en
prikkfri gjennomføring på og rundt Løvenskioldbanen den 22. oktober, og vi fikk mye skryt både fra deltakere,
DFS og i diverse lokalpresser. Egen kanonér for startskudd og god speaker-tjeneste ble virkelig lagt merke til. I
alt deltok 47 løpere, med 13 fra oss. Tor J. Holm Fogstad ble Norgesmester i kl J-Gutter. Per Johan Gjølga,
Stallvik vant senior herrer og Linda Skjeflo, Rauma vant kvinneklassen. Stafettene (samlag) ble vunnet av
Rogaland kl Herrer og Romsdal kl Kvinner.
Treningsstevnene
Stevnene ble som vanlig arrangert i april/mai måned sammen med de øvrige Løvenskioldbanelagene. Også i år
dominert av skyttere fra Skarpskytten både kvantitativt og ikke minst kvalitativt. Av totalt 54 deltakere kom 24
fra oss. Karl Johan Olsen vant kl. 5 med 481 poeng. Han vant Grunnlagskruset med 98 poeng og Klassepokalen
med 148 poeng. Øvrige klassevinnere: Even Haugvik kl 4 (480p), Sigurd Baldersheim kl 3 (467p), Jostein Løne
kl 2 (472p), Ola R. Bøe kl 1 (466p), Arvid Meek kl V55 (483p), Frank Vasholmen kl V65 (247p), Lars
Indergård kl V73 (497p), Vegard M. Nesland kl R (488p) og Peder A. Loso kl ASP (440p).
Skytingens Dag
Arrangementet ble ikke holdt i år, av respekt for tragediene 22. juli 2011.
Løvenskioldbanepokalen
Skarpskytten vant pokalen til odel og eie i 2010. Løvenskioldbanelagene var enige om at det ikke skulle settes
opp ny pokal videre, siden det foreligger konkrete planer om fusjon mellom tre av lagene. Det er derfor ikke
skutt om denne i år. Pokalen og pokalkonkurransen er nå historie.
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TRADISJONELLE SKYTINGER OG INTERNE ARRANGEMENTER
Lagmesterskap innendørs 17. mars
Vinner i kl 2-5 med et napp i 22-pokalen ble Kathrine Høybakk med 245 poeng. I kl ASP vant Peder Anton
Loso med 227 poeng, kl R ble vunnet av Vegard Mauseth Nesland med 244 poeng, kl J ble vunnet av Nicholas
Kulseth med 241 poeng. Michael Gvein vant kl 1 med 236 poeng og Lars Indergård kl V73 med fullt hus; 250
poeng. Deltakerantallet var i alt på 18 skyttere.
Lagmesterskap felt
Er foreløpig ikke arrangert.
Skogsløp med skyting
Er ikke arrangert i år.
Dugleiksmerket
Skytingen ble gjennomført 23. mai med 6 deltakere. Lars Johan Hereid sto til statuett, Karl Johan Olsen til 5-års
medalje. Han hadde også beste resultat i laget med 243 poeng.
Lagmesterskap bane 30. mai (200m) og 8. september (100m)
Lagmesterskap 200m ble vunnet av Karl Johan Olsen med 341 poeng. 8 skyttere deltok. Veteranpokalen ble
vunnet av Sigurd Baldersheim med 143+8 poeng.
På 100m deltok totalt 4 skyttere. Klassevinnere ble Petter Lium kl ASP, Vegard M. Nesland kl R, Christian
Aalerud Lie kl J.
Innendørspokalen 2010/11
Det skytes om denne pokalen 4 ganger i løpet av innendørs-sesongen, der 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 Eirik Reksten med 722 poeng. I alt 6 skyttere deltok i løpet av sesongen.
Beste skytter 2011
Det skytes om premien 4 ganger i løpet av utendørs-sesongen, der de 3 beste resultatene teller sammenlagt.
Årets vinner ble Eirik Reksten med 877 poeng. I alt deltok 8 skyttere i løpet av sesongen.
Prinseskyting
Ni ungdommer konkurrerte den 1. september om den gjeve prinsetittelen i Skarpskytten. Etter hard
konkurranse var det til slutt Vegard M. Nesland som ble Prins, med fullt hus. Ett poeng bak kom Michael
Gvein og Ole-Kristian Bjone. 21 personer hedret prinsen med pizza og premieutdeling i S-hytta etter
konkurransen.
Kongeskytingen
Denne ble i år avholdt lørdag 10. september, i lagets tradisjonelle og ærverdige former. Dronning ble Kathrine
Høybakk, for andre gang. Etter skytingen ble den sosiale delen svært godt ivaretatt med middag, obligatoriske
taler og premieutdeling. I alt deltok 16 skyttere.
Tradisjonen tro ble det mandag 12. september skutt om følgende pokaler/premier:



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 for tredje gang på rad ble Jostein
Løne med 84 poeng.
To-Ti V pokalen er også tilknyttet Kongeskytingen og ble i år vunnet av Kathrine Høybakk med 91
poeng. Denne pokalen er det klasse 3-5 og V55 som konkurrerer om.

Grumpelskytingen. Det ble kåret følgende vinnere:



Grumpelpremien ble i år som i fjor vunnet av Jostein Løne, med 97 poeng.
Damenes premie ble vunnet av Kathrine Høybakk med 96 poeng, én innertier mer enn Terje Hansen.
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Premievinnere 2011
Skyting

Vinner

Resultat

22-pokalen
Innendørspokalen
Feltgranaten
(2010: Hanne Mauseth 28/15)
Feltkruset
(2010: Hanne Mauseth 28/15)
Beste Skytter
Samlagets premie
Mesterskapspokalen
Veteranpokalen
Kongepokalen
Kongefatet
To-Ti V
Chr. Seebergs minnepremie
Damenes premie
Grumpelpremien

Kathrine Høybakk
Eirik Reksten
Ikke arrangert i år
”
Eirik Reksten
Kathrine Høybakk
Karl Johan Olsen
Sigurd Baldersheim
Kathrine Høybakk
Kathrine Høybakk
Kathrine Høybakk
Jostein Løne
Kathrine Høybakk
Jostein Løne

245
722

Jegerpokalen (jaktfelt sammenlagt)
Jaktfeltpokalen (ny 2011)
Harald Uggens jaktkniv

Jan Rolf Lycke
Kai Magne Mauseth
Per Kristian Nesse

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

Ikke arrangert hittil i år
”
”
Vegard Mauseth Nesland
ingen deltakere
Christian Aalerud Lie
Vegard Mauseth Nesland

242
228
45

Kathrine Høybakk

99

R
ER
J
R
ER
J

Vinner av Storskytterens vandrepokal offentliggjøres
på premieutdelingen etter Generalforsamlingen

877
47
341
151
42
42
91
84
96
97
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Rapport for Ungdomsutvalget 2011
Skarpskytten har også i 2011 hatt en fin gjeng med mer eller mindre aktive ungdomsskyttere under 20 år.
Ungdomsutvalget har bestått av Torstein Lium, Bernt Christian Lie, Hanne Mauseth og Kathrine Høybakk.
Hele 15 skyttere har deltatt på treninger/konkurranser to ganger eller mer denne sesongen, og 10 av disse utgjør
en fast kjerne.
Det at Skarpskytten har mange ungdommer med individuelle behov, krever at lagets aktive seniorskyttere stiller
opp som instruktører. Vi har gjennomført så og si alle treninger med to aktive instruktører, i tillegg til en praktisk
tilrettelegger fra foreldregruppa. Alle som blir forespurt stiller velvillig opp, noe vi er veldig takknemlige for.
I vår måtte undertegnede av helsemessige årsaker be om permisjon fra vervet som ungdomsleder ut
banesesongen, og har kun hatt ansvar for østlandscup-kampene samt overnattingsturen til Håøya. I denne
perioden har Kathrine Høybakk virkelig tatt ansvar, og sørget for at informasjon og aktivitet ble ivaretatt.
Våpen
Våpensituasjonen blant ungdommene i laget må sies å være god. Flere har valgt å lease våpen og noen har kjøpt
seg eget. Det gjør at de utlånsvåpnene vi pr. i dag har til rådighet, strekker til på ungdomsutvalgets treninger. De
som ønsker å låne våpen for å delta i konkurranser får også det. Skarpskytten har gått til innkjøp av sikkerhetsskap som våpeneiere, lånere eller leasere i ungdomsgruppa gratis låner. Disse skapene ble finansiert av frifondmidler.
Stevner og sosial aktivitet
Skarpskyttens ungdommer har også denne sesongen vært aktive – også på ”bortebane”. Her nevnes noe av det vi
har deltatt på:
Samlagsmesterskap 15m: 6 deltagere. Her ble Julius-Alexander Vasholmen vinner av klasse 2 med 243 poeng.
Vegard M. Nesland ble samlagsmester i klasse R.
Samlagsstevne felt: 3 deltagere. ”Søskenoppgjør” i klasse R etter at både Silje og Vegard endte på 27 treff
innledende. Silje fikk 10 treff i finalen mens Vegard traff med 11 av sine 12 skudd og ble dermed
samlagsmester, med Silje som god nr 2.
Viken II i feltskyting: 8 deltagere. Vegard Nesland sikret seg finaleplass i klasse R med 28 treff. Fikk full klaff i
finalen med 12 treff og endte på en fin 8. plass. Skarpskytten hadde på dette stevnet arrangøransvar på deler av
finfelten med finaler. En stor takk til aktive skyttere og foreldre som bidro.
Serieskyting: 7 av våre skyttere deltok på en eller flere serieskytinger og 5 av disse ble premierte (3 tellende).
Ungdomssamling i regi av Oslo skyttersamlag: I mars deltok vi med 10 ungdomsskyttere på treningssamling
med overnatting i Oslo Østres fasiliteter på Årvoll. Denne samlingen har det sosiale som pri 1, men alle fikk
skutt mye.
Østlandscup for R/ER/J: Skarpskytten stilte for første gang lag i denne cupen. Vi tapte kampen i både A og Bcup med god margin men det å reise på tur som et lag er en fin erfaring å ha med seg videre.
Viken II bane Løvenskiold: 2 ungdomsskyttere fra Skarpskytten deltok.
Landsskytterstevnet 2011: Kun 3 skyttere fra ungdomsgruppa tok turen til Bodø. Silje R. Mauseth, Vegard M.
Nesland og Ola Bøe. Den førstnevnte var uheldig på sykkel og fikk dessverre ikke skutt noen av disiplinene på
grunn av skadet albue. Ola Bøe presterte godt og fikk en fantastisk 10. plass etter 245 på sin baneskyting. Han
ville også ha hevdet seg høyt i feltskytingen, men glemte det de fleste andre også har glemt en gang - å skru
mellom de to figurene på dobbelholdet. Vegard M. Nesland presterte til beger i begge disipliner med 27 treff og
244 poeng. I tillegg ble han Norgesmester i skogsløp med skyting i kl R, som var en 3 km jaktstart med
feltskytingen som utgangspunkt.
Samlagsstevne bane: 2 deltagere.
Håøya: Første helga i september reiste 20 skyttere og familiemedlemmer på overnattingstur til Forsvarets
feriesenter på idylliske Håøya ved Tønsberg. Siw, Hanne og Kai Magne hadde leid tre 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. Utgiftene til denne turen (overnatting og mat) ble etter
søknad dekket av Oslo Skyttersamlag.
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Av intern aktivitet viser det seg nok en gang at Prinseskytinga har høy status blant Skarpskyttens unge håpefulle.
Hele 9 av 10 potensielle skyttere møtte opp. Prins 2011 ble Vegard M. Nesland med 45 poeng og fullt hus.
Prinsen ble på tradisjonelt vis feiret av 21 deltagere og supportere, med pizza og kaker i S-hytta.
NM sprint skogsløp med skyting: 4 deltagere. Thor J. Holm Fogstad ble Norgesmester i juniorklassen og Peder
A. Loso tok bronsen i klasse R.
Takk til alle foreldre, foresatte og øvrige medlemmer som har bidratt til et godt ungdomsarbeid i Skarpskytten,
og GRATULERER til alle våre ungdommer med store og små suksesser i 2011.
For ungdomsutvalget
Hanne Mauseth

Rapport for Jegergruppen 2011
Jegergruppens virksomhet i 2011 har vært tradisjonell: Vi har hatt hovedfokus på å arrangere trening og
storviltprøver for egne medlemmer og for andre jegere. I tillegg har Jegergruppen arrangert én konkurranse i
jaktfelt i april. Høstens konkurranse 5. november ble dessverre avlyst pga. tett tåke på Løvenskioldbanen, men vi
forsøker igjen 11. november d.å. Sammenlagtvinner vår og høst får som kjent ”napp” i vår vandrepokal.
Som tidligere år har vi opplevd stor tilstrømning til Løvenskioldbanen den dagen vi har bemannet 100meterbanen. Faktisk så stor at til og med siste dag vi bemannet banen i år, i månedsskiftet oktober/november,
kom det ca 20 jegere som skulle trene eller avlegge prøven. Den dagen vi har bemannet 100-meterbanen har det
ofte vært jegere som har ønsket å skyte på 200-m. Dette har vi gjennomført når det har latt seg gjøre og vi
opplever økende pågang fra egne medlemmer og andre som ønsker å skyte på 200-m. I jegersammenheng er
dette bare positivt.
Med tanke på bemanning av 100-meterbanen opplever Jegergruppen velvilje fra egne medlemmer som ønsker å
ta i et tak, men jeg må få lov til å fremheve Bjarne H, Lars I og Trygve Ø for deres innsats.
For noen år siden fremhevet leder Jegergruppen at vår virksomhet skulle bidra til våre baneskytteres ve og vel
med tanke på å oppnå gode resultater. Jeg filosoferte litt rundt å få en fra Skarpskytten på Kongelaget i
fremtiden. Jeg nevnte ingenting om Prinsesselaget. Om Jegergruppen har bidratt noe som helst til Kathrine
Høybakks resultater på LS 2011 er heller tvilsomt, men Jegergruppen gleder seg stort over det yndige Kathrine
presterte i Bodø.
Avslutningsvis vil jeg fremheve det gode miljøet som eksisterer innad i Jegergruppen, samt alle positive
tilbakemeldinger vi får fra andre jegere som skyter den dagen vi bemanner 100-meterbanen.
Jostein Løne
Leder Jegergruppen
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