TERMINLISTE 2014

Skarpskyttere

Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til
arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av
de tingene direksjonen ønsker å jobbe videre med er å få på plass
egnede fasiliteter for innendørsskyting på Løvenskioldbanen,
videreføre ungdomsarbeidet og bidra til at jegere får et best mulig
opplæringstilbud i rifleskyting de høyest prioriterte nå. Hovedmålet er
at vi alle skal bli litt bedre, lære noe nytt og komme på banen både for
det sosiale og det sportslige.
Lars Johan S. Hereid
Vi har imidlertid noen utfordringer med fasilitetene i år. Rett før jul falt et stort tre ned over taket på
Skarpskytten-hytta. Treet er fjernet, men det ble en del skader på taket. I løpet av våren kommer
disse skadene til å måtte utbedres. I tillegg må jeg få berømme de av lagets medlemmer som
allerede har satt i gang ett arbeid med å fjerne det gamle kjøkkenet i Rifleringen-hytta. Nå mangler
det bare at et nytt kommer på plass slik at leder i jegerutvalget Jostein Løne kanskje kan stille med
vafler på en og annen jegerskyting gjennom året. Spesielt på disse jegerskytingene så vil vi ellers ha
noen utfordringer i år ettersom våre dager er torsdager og fredager. Vi kommer til å trenge hjelp for
å få bemannet disse skytingene, så hvis du ønsker å bidra er det bare å ta kontakt med Jostein.
Det er også mulig å få instruksjon fra erfarne skyttere ved behov, så alle som har ønske om å prøve
seg skal få muligheten til det. Husk at ungdommene kan starte fra de er rundt 10 år gamle, så har du
noen i denne aldersgruppen er det bare å ta kontakt med sportslig utvalg for å la dem få prøve seg.
Det er selvfølgelig også anledning for voksne å få prøve sporten vår både innendørs og utendørs.
Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år!

Lars Johan Skeisvoll Hereid
Leder
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Velkommen til 2014!

Så er det omsider klart for et nytt år. Etter en sesong hvor jeg har følt at
vi har mer å gå på på flere fronter, skal jeg skal ikke legge skjul på at
jeg ser fram til denne kommende sesongen. I 2014 blir det gjort en del
endringer i forhold til arrangementene våre, og jeg er overbevist om at
dette vil føre til et bedre tilbud til alle våre aktive skyttere.
En del av fokuset dette kommende året er å ha kvalitet i de
arrangementene vi arrangerer. Som ledd i dette blir det ikke noe
Eirik Reksten
treningsstevne 2 og 3 etter baneåpningen. Det blir heller ikke egne
skytinger for Beste Skytter, hvor statuttene nå er koblet til skytternes tre beste klassesettende
resultater i løpet av hele sesongen. Dette lar oss fokusere på andre ting, som f.eks. andre
arrangementer og miljøskapende tiltak
Sportslig Utvalg jobber kontinuerlig med å opprettholde et så godt ungdomsarbeid som mulig. Det
er da gledelig å se at vi denne sesongen, for første gang på flere år, kommer til å klare å stille lag i
østlandscupen for Rekrutt/Junior. Sammen med den nyoppsatte pokalskytingen Ungdomsgruppens
Pokal, som primært ungdommene skal arrangere, gir dette verdifull erfaring i forhold til
skytekonkurranser.
Vi kommer også i år til å forsøke å sette opp en felles tur på en stevnehelg, og ikke minst skal vi
forsøke å videreføre en form for organisert treningstilbud for høsten, slik vi hadde i 2013 med Anne
Grethe Jeppesen.
Som nevnt gleder jeg meg til denne sesongen, som jeg tror blir den beste på lenge å være en del av
Skarpskytten i!

Eirik Reksten
Sportslig Leder
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TERMINLISTE
Dato

Skyting

Sted

26.jan

Åpent Stevne / Uttak ØM Felt

Blaker

5.feb
12.feb
16.feb
22.feb

Lagsmesterskap Innendørs
Samlagsstevnet Innendørs
Åpent Stevne / Uttak ØM Felt
Uttak ØM Felt

Idrettshøgskolen
Årvoll
Sigdal
OØ/NS/Nannestad

2.mar
2.mar
9.mar
15.mar
29.mar

Samlagsstevne / Uttak ØM Felt
Lagsmesterskap Felt
Viken II / Uttak ØM Felt
Østlandsmesterskapet Grovfelt
Jegerfelt I

Spydeberg
Spydeberg
Haslemoen
Sigdal
Løvenskioldbanen

24.apr
27.apr

Banedugnad
Baneåpning

Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen

15.mai
18.mai
27.mai
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun

Ungdomsgruppens Pokal
Skytingens Dag
Den Norske Skyttermedalje
Åpent Stevne Oslo Østre
Løvenskioldbanestevnet
Norgescup Bane

Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Årvoll
Løvenskioldbanen
Akershus

5.jun
12.-15.jun
17.jun
19.jun

Uttaksskyting Viken II / LS
Viken II Bane
Samlagsstevnet Stang/Stuper
Lagsmesterskap Bane

Løvenskioldbanen
Frogn og Drøbak
Asker
Løvenskioldbanen

10.jul
10.jul
29.jul-2.aug

Dugleiksmerket
Storskytterens Vandrepokal
Norgescup Bane

Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Agder

1.-8.aug
24.aug
29.-31.aug

Landsskytterstevnet
Samlagsstevnet Bane
Norgescup Bane

Sandnes
Årvoll
Nordmøre

2.sep
6.sep
8.sep

Samlagsstevnet Skogsløp
Kongeskytingen
Grumpelskytingen ++

Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen

1.nov
12.-16.nov
19.nov
25.nov

Jegerfelt II / Hjorteskytingen
Viken II Innendørs
Generalforsamling
Ombudsmøte Oslo Skyttersamlag

Løvenskioldbanen
Årvoll
Løvenskioldbanen
Bestemmes senere

3.-7.des
4.-7.des
18.des

Åpent Stevne Inne – Oslo Østre
Oslo Open – Nordstrand
Juleavslutning

Årvoll
Ekeberghallen
Innbydelse kommer

Merknad

s.12

s.12, Innl. i Samlagsstevnet
Uttatte skyttere
s.13

s.11

s.14

s.12
s.11

s.8
s.10
s.13
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TERMINLISTE UNGDOM
Dato

Skyting

Sted

25.jan
26.jan
??.???

Innskyting Finfelt
Åpent Stevne / Uttak ØM Felt
Serieskyting II 15m

Årvoll
Blaker
Årvoll

5.feb
12.feb
15.feb
16.feb
22.feb

Lagsmesterskap Innendørs
Samlagsstevnet Innendørs
Innskyting Finfelt
Åpent Stevne / Uttak ØM Felt
Uttak ØM Felt

Idrettshøgskolen
Årvoll
Årvoll
Sigdal
OØ/NS/Nannestad

1.mar
2.mar
2.mar
9.mar
16.mar

Innskyting Finfelt
Samlagsstevne / Uttak ØM Felt
Lagsmesterskap Felt
Viken II / Uttak ØM Felt
Østlandsmesterskapet Finfelt

Årvoll
Spydeberg
Spydeberg
Haslemoen
Tingelstad

24.apr
27.apr

Banedugnad
Baneåpning

Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen

8.mai
15.mai
18.mai
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun

Serieskyting I Bane
Ungdomsgruppens Pokal
Skytingens Dag
Åpent Stevne Oslo Østre
Løvenskioldbanestevnet
Norgescup Bane

Årvoll
Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen
Årvoll
Løvenskioldbanen
Akershus

5.jun
12.-15.jun
17.jun
19.jun
26.jun

Serieskyting II Bane
Viken II Bane
Samlagsstevnet Stang/Stuper
Lagsmesterskap Bane
Serieskyting III Bane

Løvenskioldbanen
Frogn og Drøbak
Asker
Løvenskioldbanen
Årvoll

29.jul-2.aug

Norgescup Bane

Agder

1.-8.aug
21.aug
24.aug
29.-31.aug

Landsskytterstevnet
Serieskyting Finale
Samlagsstevnet Bane
Norgescup Bane

Sandnes
Løvenskioldbanen
Årvoll
Nordmøre

2.sep
4.sep

Samlagsstevnet Skogsløp
Prinseskytingen

Løvenskioldbanen
Løvenskioldbanen

12.-16.nov
19.nov
26.nov

Viken II Innendørs
Generalforsamling
Ombudsmøte

Årvoll
Løvenskioldbanen
Kommer

3.-7.des
4.-7.des
18.des

Åpent Stevne Inne – Oslo Østre
Oslo Open Inne – Nordstrand
Juleavslutning

Årvoll
Ekeberghallen
Kommer

Merknad

s.12

s.12, Innl. i Samlagsstevnet
Uttatte skyttere

s.11
s. 14

Født 2000 eller tidl.
s.12

s.9
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Åpne Stevner
Et åpent stevne er en selvstendig konkurranse som er fritt frem å delta på for alle, så lenge man er medlem av
et skytterlag. Disse arrangeres rundt om i hele landet hele sesongen, og for mange skyttere utgjør dette
størsteparten av stevnedeltagelsen i løpet av året. Åpne stevner er en fantastisk mulighet til å skaffe seg
konkurranseerfaring, trening og ikke minst få lov til å drive med det vi synes er gøy; nemlig skyting!
Her har vi listet åpne stevner for skyttersamlagene Oslo, Akershus, Drammen og Follo i 2013, i tillegg til
noen andre signifikante stevner.

Dato

Stevnetype

Arrangør

Merknad

23.- 25.jan
26.jan

Innendørs
Felt

Skiptvet
Blaker

9.feb
3.-6.feb
3.-6.feb
7.- 8.feb
22.feb

Skifeltskyting
Innendørs
Innendørs
Innendørs
Felt

Enebakk
Aas
Frogn og Drøbak
Moss og Våler
Kun ASP/R/ER/J
Nannestad/Oslo Ø./Nordstrand

1.mar

Felt

Raumnes

25.-27.apr
25.-27.apr

Bane
Bane

Skogbygden
Nes/Hovind

10.mai
10.mai
10.-11.mai
10.-11.mai
10.-11.mai
22.-25.mai
22.-25.mai
22.-25.mai
23.-25.mai
23.-25.mai
23.-25.mai
23.-25.mai
23.-25.mai
28.-29.mai
28.-31.mai
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun
29.mai-1.jun

Bane
Bane
Bane
Bane
Stang/Felthurtig
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane

Røyken og Hurum
Sande
Moss og Våler
Frogn og Drøbak
Asker
Høland/Bjørkelangen
Blaker
Urskog
Sogndal
Leikanger
Farnes
Fortun
Knipenborg
Ski
Skedsmo
Skarpskytten
Oslo Østre
Fet
Rælingen
Nittedal

Jubileumsstevne

Felles påm. Skarpskytten
Felles påm. Skarpskytten
Norgescup – 3 stevner

Lerum Cup
Lerum Cup
Lerum Cup
Lerum Cup
Lerum Cup
Løvenskioldbanestevnet
Norgescup Østlandet
Norgescup Østlandet
Norgescup Østlandet
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Dato

Stevnetype

Arrangør

Merknad

9.jun
9.jun
20.-22.jun
20.-22.jun
20.-22.jun
20.-22.jun
20.-22.jun

Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane

Spydeberg
Askim
Trøgstad
Båstad
Steinsgård
Eidsvoll Verk
Nannestad

Felles påm. Skarpskytten
Felles påm. Skarpskytten
Felles påm. Skarpskytten

12.-13.jul
12.-13.jul
29.jul-1.aug
29.jul-1.aug
29.jul-1.aug

Bane
Bane
Bane
Bane
Bane

Skiptvet
Moss og Våler
Kristiansand
Imenes
Froland

Norgescup Sørlandet
Norgescup Sørlandet
Norgescup Sørlandet

15.-16.aug
15.-16.aug
29.-31.aug
29.-31.aug
29.-31.aug

Bane
Bane
Bane
Bane
Bane

Spydeberg
Askim
Fosna
Aspøy og Straumsnes
Reinsfjell

Norgescup Midt-Norge
Norgescup Midt-Norge
Norgescup Midt-Norge

uke 42 (13.-19.okt)

Innendørs

Nittedal

2.-6.nov
10.-13.nov
10.-13.nov
15.-16.nov
16.nov
17.-19.nov

Innendørs
Innendørs
Innendørs
Innendørs
Innendørs
Innendørs

Asker
Aas
Frogn og Drøbak
Riflen/Skoger
Sande
Spydeberg

3.-7.des
4.-7.des
6.-7.des

Innendørs
Innendørs
Innendørs

Oslo Østre
Nordstrand
Skiptvet / Moss og Våler

Oslo Open
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Kongeskytingen
Samhørighet og sans for tradisjoner er noe som har
preget Skydeselskabet Skarpskytten i over 160 år.
Kongeskytingen, som første gang ble arrangert 21. juli
1850, er et godt eksempel på dette. Kongeskytingen er
en feiring av Skarpskyttens stiftelsesdag (20. juli 1849)
og er blitt arrangert nesten hvert år fra og med 1850.
Eneste unntakene er krigsårene 1940 - 1945 og 1948 da
Skarpskytten flyttet bane fra Lindøya til
Løvenskioldbanen.
Kongeskytingen er et heldagsarrangement, og
inkluderer både frokost, skyting og festmiddag. Alle
skyttere som fyller 18 år eller mer i kalenderåret er
invitert til å delta.

Dronningen 2013, Kathrine Høybakk.
Kathrine ble dronning etter omskyting med
Knut Olav Olsen.

Skytingen foregår mot 9-delt malmskive på en avstand på ca. 150m. Det er kun tillatt å skyte med
redusert ammunisjon (dette deles ut av standplassleder). Rem, hanske eller kikkert er ikke tillatt
benyttet ved de tellende skuddene.
Før frokost skytes det to enkle prøveskudd. Etter frokosten får man så skyte et siste prøveskudd før
de tellende skuddene starter. Disse består av fem nedganger (stående skudd), der alle skytterne
skyter hver nedgang før man starter på neste. Ved likhet etter fem nedganger, fortsetter man med
nedganger for disse skytterne inntil alle de 7 øverste plassene er fordelt.
Kongepokalen
Vinneren av kongeskytingen kåres til Skarpskyttens konge og mottar kongepokalen. Denne deles ut
til odel og eie hvert år. Dette er den mest prestisjefylte tittelen man kan vinne i Skarpskyttens
interne arrangementer.
Kongefatet
I tillegg til kongepokalen får vinneren aksje i kongefatet. Dette fatet er satt opp av Jostein Løne i
2005, og tilfaller den skytter som først får tre aksjer.
DFS’ Standardbeger
2-.7.plassen under kongeskytingen premieres med DFS’ standardbeger i sølv, med Skarpskyttens
merke. Andreplassen gis stort beger, tredje- og fjerdeplassen middels beger, mens nummer fem til
syv premieres med et lite beger hver.
Kongebåndene
I tillegg til å vinne kongepokalen, blir det påsydd et sølvemblem med navnet til vinneren på
kongebåndene. Kongen blir også avbildet med disse båndene, og bildet blir hengt opp i hytten til
Skarpskytten.
Les mer om kongeskytingen, inkludert historikk, på http://kongeskytingen.skarpskytten.org

8

Prinseskytingen
Prinseskytingen er ungdommenes svar på
kongeskytingen. Vinneren av konkurransen blir
årets prins, noe som nok er den mest prestisjefylte
tittelen for ungdommer i laget vårt.
Prinseskytingen er åpen for skyttere i klassene
aspirant, rekrutt, eldre rekrutt og junior. Etter
skytingen møtes vi i Skarpskytten-hytten for
premieutdeling og god mat.
Program
Skytingen foregår mot nidelt skive på 100m.
Klasse Junior skyter knestående, mens de
resterende skyter liggende.
•
•

De tre beste fra Prinseskytingen 2013. Fra
venstre: Oskar Lium (2.plass), Vilhelm Seip
(Prins), Jørgen Tovik (3.plass)

Tre (3) enkle prøveskudd
Fem (5) enkle tellende skudd. Skytterne forlater standplassen mellom hver skyting. Etter
skudd 3 og 4 blir stillingen oppramset.

Ved likhet skytes det ett og ett skudd inntil de tre første plassene er fordelt.
Prinsepokalene
De tre beste skytterne fra prinseskytingen mottar prinsepokalen. Vinneren mottar en 9cm høy pokal,
andreplassen en på 8cm, mens pokalen til tredjeplassen er på 7cm.
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Grumpelskytingen
Grumpelskytingen er en tradisjonsrik skyting som foregår første påfølgende skytedag etter
kongeskytingen. De siste årene har en rekke pokaler blitt slått sammen til en skytekveld, så dette er
blitt den dagen det skytes om flest premier (internt) i Skarpskytten i løpet av året.
Grumpelskytingen
Til denne skytingen tar hver deltager med en premie, og plasseringen i skytingen avgjør rekkefølgen
på valg av premie. Skytingen foregår mot normalskive 200m. Programmet består av 3 enkle
prøveskudd, etterfulgt av følgende:
• Kl. 4/5: 5 enkeltskudd stående
• Kl. 3/V55: 5 enkeltskudd kne
• Øvrige: 5 enkeltskudd liggende
TO – Ti POKALEN (Klasse 3-5 + V55)
Denne skytingen foregår mot normalskive 200m. Poengsummen legges sammen med den fra
kongeskytingen. Programmet består av 3 enkle prøveskudd og 5 enkeltskudd stående.
Ved likhet etter endt skyting foretas omskyting. Vinneren får så en aksje i pokalen. For å få pokalen
til odel og eie må den vinnes flest ganger i løpet av en tiårsperiode, eller tre ganger i strekk.
Chr. Seebergs Minnepremie (Klasse 1, 2, V65 og V73)
Denne skytingen foregår mot normalskive 200m. Poengsummen legges sammen med den fra
kongeskytingen. I tillegg får skyttere i klasse 1, J, V65 eller V73 2 poeng i respitt. Programmet
består av 3 enkle prøveskudd og 5 enkeltskudd liggende.
Ved likhet etter endt skyting foretas omskyting. Premien deles ut til odel og eie hvert år.
Damenes Premie (Klasse 4, 5 og V55)
Skytingen foregår mot simulert internasjonal skive på 200m. Poengsummen legges sammen med
den fra Grumpelskytingen. Programmet består av 3 enkle prøveskudd og 5 enkeltskudd liggende.
Vinneren av skytingen får en aksje i pokalen. Premien vinnes til odel og eie av den som får 3 seire i
strekk eller totalt får 5 aksjer.
Grumpelpremien (Klasse 1-3, V65 og V73)
Skytingen foregår mot simulert internasjonal skive på 200m. Poengsummen legges sammen med
den fra Grumpelskytingen. Programmet består av 3 enkle prøveskudd og 5 enkeltskudd liggende.
Vinneren av skytingen får en aksje i pokalen. Premien vinnes til odel og eie av den som først får 3
aksjer.

10

Beste Skytter
Beste Skytter er en tradisjonsrik tittel som første gang ble satt opp i 1851. Forslaget om kåringen
ble fremsatt av Skarpskyttens første konge (1850), Herman West, og gikk ut på at denne tittelen
skulle tilfalle den skytter som har høyest poengsnitt i alle sine avfyrte skudd hvert år. Dette var den
gjeldende i mange år, før man etterhvert gikk over til å skyte ti skudd i hver skytestilling fire ganger
i løpet av året. De tre beste av disse fire resultatene ble tellende i konkurransen.
I 2014 er det på nytt gjort en endring i statuttene for Beste Skytter. I år blir vinneren kåret på
bakgrunn av resultater i klassesettende skytinger. Den skytter som har høyest sammenlagt
poengsum i sine tre beste klassesettende skytinger i løpet av sesongen blir årets Beste Skytter.
Pokalen Beste Skytter
Vinneren av Beste Skytter får en aksje i denne pokalen. Dersom en skytter vinner 4 ganger totalt
eller får sin 6.aksje totalt, får han/hun pokalen til odel og eie.
Løvenskioldbanemedaljen
De tre beste i Beste Skytter vinner Løvenskioldbanemedaljen i henholdsvis gull, sølv og bronse. For
tidligere utdelt medalje, deles det istedet ut en stjerne.
10 års hederstegn
De skyttere som vinner Beste Skytter i Skarpskytten i 10 forskjellige år mottar 10 års hederstegn.

Ungdomsgruppens Pokal
Ungdomsgruppens Pokal er satt opp første gang i år. Denne pokalen er uavhengig av klasse.
Ungdommer, seniorskyttere, veteraner, jegere, foreldre og alle andre medlemmer i laget konkurrerer
mot hverandre på lik linje. Skytingen fører også til godkjente treningsskudd for jegere som skal ta
storviltprøven.
Skytingen består av fritt antall prøveskudd etterfulgt av 30 skudd liggende. Ungdomsgruppen står
som arrangører av denne skytingen.

Storskytterens Vandrepokal
Storskytterens Vandrepokal ble satt opp av Det Frivillige Skyttervesen i forbindelse med
Skarpskyttens 150-års jubileum. Skyteprogrammet er som følger:
•
•
•
•
•

Klasse 5: 3 stå, 4 kne og 3 ligg
Klasse 4: 2 stå, 4 kne og 4 ligg
Klasse 3: 1 stå, 4 kne og 5 ligg.
Klasse V55: Programmet for den klassen de tilhørte ved overgang til V55. Etter at fem år er
gått rykker de ned en klasse.
Resterende klasser: 4 kne og 6 ligg.

Skytetiden for alle er 4 minutter.
Vinneren av Storskytterens Vandrepokal får et napp i pokalen. Den vinnes til odel og eie av den
skytter som først når fire napp, eller til den skytter med flest napp etter 20 forsøk. Resultatet av
denne skytingen blir ikke offentliggjort (hverken for den enkelte skytter eller offentligheten) før
Skarpskyttens Generalforsamling.
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Lagsmesterskap
I løpet av året arrangeres det lagsmesterskap i baneskyting, feltskyting og innendørs skyting.
Programmet for disse følger det til enhver tid gjeldende mesterskapsprogram for DFS. I 2014 blir
lagsmesterskapet i feltskyting innlagt i samlagsstevnet. Det vil si at de innledende 30 skuddene på
samlagsstevnet blir tellende som årets lagsmesterskap.
Lagsmestere
Det kåres lagsmestere i alle klasser, med klasse 3-5 tellende som felles klasse. Alle lagsmestere
mottar Skarpskyttens lagsmesternål. Denne er ny av året.
Mesterskapspokalen (Lagsmesterskap Bane)
Mesterskapspokalen går til vinneren i klasse 3-5 i lagsmesterskapet bane. For å vinne denne til odel
og eie må den vinnes tre ganger i strekk eller totalt fem ganger.
Veteranpokalen (Lagsmesterskap Bane)
Alle skyttere som er 55 år eller eldre kan skyte om veteranpokalen. Programmet tilsvarer de 15
første tellende skuddene for klasse 3-5 på lagsmesterskapet bane. For hvert fylte år over 60 får
skytterne 1 poeng i respitt. Ved likhet bestemmes vinneren ved hjelp av tierregelen.
Feltgranaten (Lagsmesterskap Felt)
Vinneren av lagsmesterskapet felt (30 skudd) i klasse 2-5+V55 får en aksje i Feltgranaten. Denne er
evigvarende, så dette betyr i praksis en hel del heder og ære, samt navnet sitt inngravert på granaten.
Feltkruset (Lagsmesterskap Felt)
I klassene 2-5 og V55 konkurrerer man også om Feltkruset på lagsmesterskapet i felt. Denne går
også på 30-skudden, men skytterne får respitt basert på hvilken klasse man skyter i. Klasse 4 får 1
treff respitt, klasse 3 og V55 får 2 treff, mens klasse 2 og 3 får 3 treff respitt.
Vinneren får en aksje i pokalen, og ved tredje aksje får man pokalen til odel og eie. Pokalen har en
gangtid på maks ti år, så hvis ingen har vunnet den i løpet av denne tiden, vinnes den til odel og eie
av den skytteren som totalt har flest treff antall treff (inklusive respitt) på sine fem beste
enkeltresultater i løpet av de ti årene.
.22-pokalen (Lagsmesterskap Innendørs)
.22-pokalen går til beste skytter i klasse 3-5 på 25-skudden i lagsmesterskapet innendørs. For å
vinne denne til odel og eie må den vinnes tre ganger i strekk eller totalt fem ganger.
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Jegerfelt
Jegerfelten er to konkurranser som hvert år settes opp av Jegergruppen. Et stevne holdes på våren,
og ett sent på høsten. Her premieres både enkeltstevnene og sammenlagtvinneren.
Program
Programmet for jegerfelten settes opp av jegergruppen og kan variere fra gang til gang.
Premiering
I forbindelse med hvert enkeltstevne stiller jegergruppen med innkjøpt gjenstandspremie til
vinneren.
Jegerpokalen
Sammenlagtvinneren av Jegerfelt 1 og 2 får en aksje i Jegerpokalen. Denne må vinnes 3 ganger i
trekk eller flest ganger på 5 år for å vinnes til odel og eie. Ved likhet her rangeres etter beste
plassiffer de øvrige år (flest 2. plasser – 3. plasser osv.)

Hjorteskytingen
I hjorteskytingen møtes jegere og aktive skyttere til vennlig dyst i skyting på løpende hjort.
Program
•
•
•

2 prøveskudd på 100 m skive.
2 prøveskudd på løpende hjort.
6 tellende skudd stående mot løpende hjort.

Harald Uggens Jaktkniv
Vinneren av jegerskytingen med standardvåpen får en aksje i Harald Uggens Jaktkniv. Trofeet må
vinnes 4 ganger i trekk, eller 5 ganger totalt for å fåes til odel og eie.
Jegergruppens Premie
I skytingen om jegergruppens premie er det, i motsetning til om Harald Uggens Jaktkniv, tillatt med
jaktvåpen og kikkertsikte. Premien, som ofte har en viss sammenheng med jakt, settes opp hvert år
av Skarpskyttens jegergruppe. Denne vinnes til odel og eie hvert år.

13

Løvenskioldbanestevnet
Løvenskioldbanestevnet er Skarpskyttens årlige åpne banestevne. Her har alle skyttere fra hele
landet muligheten til å komme og konkurrere mot hverandre på en av norges største baner.
Årets Løvenskioldbanestevne arrangeres parallelt med første runde i Norgescupen, så vi kan
potensielt få svært mange deltagere fra hele landet. Vi håper derfor at så mange som mulig av lagets
medlemmer setter av disse dagene til å være med å hjelpe å arrangere dette stevnet.
Vi får også en liten endring i skyteprogrammet i år, som følge av nye statutter for Margrethekjeden
(se nedenfor).

Margrethekjeden
Historikk
Margrethekjeden ble satt opp av Kammerherreinne Sophie
Margrethe von Oxholm til Rosenfeldt i Danmark i 1910 for å
markere det nordiske samarbeidet i skyttersporten. Det ble
bestemt at skyttere fra de tre landene skulle samles hvert 5. år i
Danmark for felles kamp om kjedene, og at kjedene skulle deles
ut i hvert av landene de fire årene mellom. Selve
Margrethekjeden er evigvarende, og i tillegg til en medalje er
det kun gravering samt heder og ære som tildeles vinneren.
Oslo skytterlag (gikk inn i Skarpskytten i 2003) fikk ansvaret Margrethekjeden har vært skutt om
siden 1910.
for å administrere skytingen av kjedet – på dansk kalt
Margrethekjeden – og konkurransen ble avviklet delvis på Landsskytterstevnet og i forbindelse med
andre stevner, som Drangedalstevnet. Fra 1998 til 2009 ble det skutt på LS, og etter fellesskytingen
i Danmark i 2010 (forøvrig vunnet av Geir Atle Metveit), fastlo Skytterstyret at Margrethekjeden
skulle flyttes ut av LS igjen. Ansvaret for skytingene gikk da over til Skarpskytten igjen. I tre år var
stevnene til Skarpskytten og Oslo Østre sammen tellende i kampen om Margrethekjeden. De første
15 tellende skuddene fra hvert stevne i klasse 3-5 ble lagt sammen i kåringen av vinneren.
Margrethekjeden i 2014
Fra 2014 ble statuttene endret, og Margrethekjeden blir delt ut basert kun på prestasjoner på
Skarpskyttens stevne Løvenskioldbanestevnet. I dette stevnet er omgangsskytingen erstattet av en
ny 15-skudd som skytes i en enkelt serie på 5 minutter. Vinneren av Margrethekjeden er den skytter
som oppnår best resultat i denne skytingen. Ved likhet (inkludert etter innertierregelen) rangeres det
på den innledende 15-skudd.
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Informasjon fra Skarpskytten
Med unntak av terminlisten, har Skarpskytten valgt å gå bort fra å distribuere informasjon i
papirformat. Dersom man ønsker å fortsatt få informasjon på papir, må man eksplisitt be om dette
ved å gi beskjed til direksjonen.
Standard distribusjonskanal er isteden nettbasert, med nedenforstående kanaler.
Nyhetsbrev
Skarpskytten sender jevnlig ut nyhetsbrev som oppdaterer alle aktive skyttere om det som skjer i
laget. Blant annet kommer innbydelser til interne skytinger på nyhetsbrev, sammen med f.eks.
Reportasjer og generell informasjon. For å melde deg på nyhetsbrevet vårt, går du inn og registrerer
deg på:
http://skarpskytten.org/nyhetsbrev/
Nettside / Arrangementskalender
Skarpskyttens nettside, http://skarpskytten.org, blir jevnlig oppdatert med innlegg fra det som skjer
og skal skje i laget vårt.
På nettsiden har vi også en arrangementskalender som skal gjøre det enda lettere å følge med på når
arrangementene i denne terminlisten går av stabelen.
Facebook og Twitter
Vi har egen side på Facebook, der alle nyheter som legges på nettsiden vår publiseres. Søk på
Skarpskytten Skytterlag og lik oss på Facebook! De samme nyhetene publiseres også på
Twitterkontoen vår.
I tillegg til siden, har vi en egen gruppe på Facebook. Her kan medlemmene våre diskutere alt de
finner interessant. Blant annet er det et greit sted å følge med på hvordan vi gjør det i lagskytinger.
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