
Stortap for Putten
Putten-damene møtte Nesodden borte på man-
dag. Det var en kamp som på forhånd var spådd
å bli tøff, og det ble den - for Putten. Nesodden
kjørte løpet i 60 minutter og ga seg ikke før det
stod 7-1. Tross tapet beholdt Putten 7. plassen
med sju poeng. Neste kamp for Putten går hjem-
me mot Koll til mandag.

Gull og bronse i regionstevnet

Karoline Andersen vant
juniorklassen, mens
Konstanse Skøyen ble
nummer tre i eldre
rekrutt da regionstevnet
Viken II på bane ble
avgjort i helga.
Av Truls-Jarle Hansen
67 07 35 15
truls@varingen.no

Viken II ble avgjort på Løven-
skioldbanen med Nordstrand
som arrangør. En rekke skyt-
tere fra Oslo, Akershus og Øst-
fold stilte opp, men ingen andre
juniorer enn Karoline maktet
fullt hus på de første 25 skud-
dene. Og med fullt hus på de 10
skuddene i finalen var seieren
udiskutabel. Gylt Raufossme-
dalje og Norsk Forsvarsfor-
enings ungdomsmedalje var
noen av premiene.

Andre tittel
Dette var Karolines andre Vi-
ken-II tittel. Den første tok hun
i feltskyting i rekruttklassen i
2002 - som 12-åring! Hun skjøt
fra skive 1 også i fjor, men tapte
da tittelen med en innerblink
for lite i omskytingen.

I samme klasse stilte Nitte-
dal Skytterlag også med Ken-
neth Lines og Daniel Jøndal
Listou. Kenneth hadde et me-
get godt mesterskap i år. Han
skjøt seg inn på siste finalelag
(«Kongelaget») etter 248 og 6.
plass, og med 99 i finalen endte
han på 8. plass, bare ett poeng
unna medalje.

Daniel startet meget sterkt
med 150 poeng etter 15 skudd,
og mange sentrumsblinker.
Men 10-skudden ble skjev, med
fire niere til venstre, og alle håp
om en topplassering forsvant
dermed. Men finalen var som
vanlig sterk, og Daniel fylte tie-
ren. Utgangspunktet var for
dårlig for en plass i toppen,

men han avanserte fra 14. til 9.
plass.

Intern lagkamp
I samlagsskytingen stilte
Akershus to lag. Karoline stilte
på 1. laget, men skjøt en til hen-
ne å være svak serie med 97 po-
eng. Hun hadde egentlig ingen
forklaring på dette, siden det
føltes greit da hun skjøt. De tre
andre skjøt bedre, og laget end-
te på 395 poeng med fem sen-
trumsblinker.

På 2. laget stilte tre nitted-
øler pluss Jonas Dahl fra Ræ-
lingen. Dahl skjøt fullt hus,
mens Magnus Arneberg Nilsen
og Kenneth Lines presterte 98
og Daniel Jøndal Listou 99.
Dermed endte også 2. laget på
395 poeng, men med tre sen-
trumsblinker ble de henvist til
4. plass. Østfold vant klart på
399 foran Follo på 396 poeng.

Konstanse Skøyen kunne rei-
se hjem fra Løvenskioldbanen
med en gylt ungdomsmedalje

fra DFS i bagasjen. Hun skjøt
fullt hus både innledningsvis
og i finalen, men det var det
flere i eldre rekruttklassen som
gjorde. Konstanse lå på 4. plass
etter 25 skudd, men sikret seg
3. plassen til slutt. Eileen Torp
og Siw-Anita Dramstad sikret
dobbeltseier for Rakkestad.

Konstanse vant Viken II i ba-
neskyting i rekruttklassen i
fjor, og fulgte opp meget sterkt i
år med 350 poeng. At andre
skyter enda bedre får man ikke
gjort så mye med, og Konstanse
var uansett meget godt fornøyd
med egen prestasjon. Det var
også en revansj etter at hun
ikke kvalifiserte seg for lagsky-
tingen.

Magnus Arneberg Nilsen
mistet ett poeng og lå på 11.
plass med 249 poeng etter 25
skudd. Det ble en nier i finalen
også, men 348 poeng holdt til 9.
plass. Kristin Dahl stilte også i
denne klassen og skjøt 229 po-
eng.

I rekruttklassen skjøt både

Ingelin Solberg og Jon Magnus
Kirkeby 239 poeng, som holdt
til 21. og 22. plass.

Blant de tre
I klasse 2 gjorde nittedølene det
bra med 2. og 3. plass. Lars
Bernhardsen fra Moss og Våler
vant på 241 poeng, mens Bjørn
Solberg og Rune Dahl fulgte
med 240 og 239 poeng. Henning
Tøn ble nummer 15 (230) og
Andreas Lunde nummer 19
(225 poeng). I klasse 1 ble Bjørg
Margrete Jøndal nummer 11
med 232 poeng.

Ingen av nittedølene kvalifi-
serte seg til finalen i klasse 3-5.
Odd Arne Samdal ble beste-
mann etter 25 skudd med 238
poeng og 74. plass, mens Bjørn
Dahl skjøt 234 og Ketil Gun-
dersen 232 poeng. Per Einar
Lunde endte på 228, Arne
Hjortland på 223 og Erling
Samdal på 221 poeng.
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STABILT GODE. Karoline Andersen (t.v.) og Konstanse Skøyen kom på pallen i Viken II i år også. Begge har tidligere vunnet storstevnet. (Foto: Anders Andersen)


