
Stor tropp fra Nittedal i Gjerdrum 
Det var et nydelig vintervær med kun noen få minus og strålende sol da Gjerdrum skytterlag i 

helgen arrangerte sitt tradisjonelle finfeltstevne for ungdommer og veteraner. Det eneste 

problemet var at med solen kommer det som regel også en liten trekk i luften som kan være 

vanskelig å bedømme for de yngste skytterne som benytter finkaliber.  

  

Det var en solid tropp fra Nittedal som dro oppover til Gjerdrum, og vi hadde med 14 unge 

skyttere og en rutinert veteran. For de fem aspirantene var det en utfordring med den trekken 

som kom med solen. Noen skrudde litt, noen skrudde mye og noe skrudde ikke på siktet for å 

kompensere for vinden. Sånn sett var det mye lærdom å hente for disse aller ferskeste 

skytterne, og kanskje like mye for de foreldrene som skal bistå dem fremover. Til tross for de 

krevende vindforholdene ble det skutt mange treff av de yngste, og det er meget imponerende 

av Nicolai Svendsen Piela å skyte 23 treff under forholdene. Her har nok både far og sønn 

lært allerede lært en god del om å stille på siktene etter været. Og i tillegg så er det jo selvsagt 

også en lovende skytter når han treffer så bra allerede. De øvrige aspirantene skjøt jevnt bra 

og fikk mellom 14 og 18 treff og i tillegg en flott dag i felten som nok gir mersmak og ønske 

om å delta på flere feltstevner fremover.  

  

Knut Atle med 30 treff igjen 
Knut Atle skyter med grovkaliber og har med det en bekymring mindre når det ikke blåser 

mer enn en trekk. Han holdt i tillegg godt i børsa også denne helgen og fikk inn alle sine 30 

skudd i figurene på de fem holdene. Hold 4 var det mest krevende holdet hvor man skulle 

skyte på en utfordrende liten trekant og i tillegg skjøt over en dal hvor man ikke kunne se om 

det blåste eller ikke. Knut Atle banket inn alle her også, og hadde på den lille figuren i tillegg 

solide 4 inntertreff.  

  

Med den strålende feltskytingen Knut Atle viser om dagen er det nå han må bruke tid på å 

rette fokus på innertreffene. Klasse Eldre Rekrutt er en knalltøff klasse og da holder det ikke 

”bare” å skyte fullt hus når det gjelder antall treff, han må nærme seg fullt hus også på 

innertreff om han skal kunne kjempe om medaljene. Han hadde denne gang gode 18 innertreff 

i en krevende og variert løype, men det holdt likevel bare til 12 plass blant disse 

presisjonsskytterne. Det var første og siste hold som gjorde utslaget for Knut Alte denne 

gangen for med 2 innertreff av 6 på hver av disse, mistet han for mye til å kunne kjempe 

høyere opp. 6/6 på disse to i stedet for 6/2 og han hadde endt på pallen. Små marginer med 

andre ord, men det er bare å fortsette å jobbe like godt som hittil, så kommer nok dette etter 

hvert.  

  

Mer "blandet drops" for de øvrige 
Også Sondre Skartlien Bergh gjorde en brukbar innsats i klasse ER med sine 23 treff med 

finkaliber i sin debut på feltskyting. Godt gjort å få til så mange treff første gang man er med 

når det samtidig er lure vindforhold for cal. 22. De øvrige i klassen er nok ikke like fornøyd 

med det de fikk til denne gangen. Blant annet er det viktig å skyte på riktig skive, for å sette 

sine treff i naboens skive betyr at en selv får bom. Tipper dette er fokusområde nummer en i 

neste konkurranse når det ødela et godt resultat for vedkommende denne gang.  

  

I juniorklassen var nok ingen av våre to deltagere helt fornøyd med sine resultater. En 

blanding av lurvete kneskyting, siktefeil og cal. 22 for en av dem, gjorde at de ikke hevdet seg 

så høyt som de selv ønsket denne gang. Vi har imidlertid sett på trening og i glimt at de har 

mye mer inne begge to og vi håper de får orden på de viktige detaljene fremover slik at de kan 

gå fornøyd av standplass ved neste korsvei. I feltskyting er det mange detaljer og faktorer som 



må holdes orden på siden man ikke ligger stille på en standplass, men går en løype rundt i 

terrenget og skyter i forskjellige retninger både i forhold til sol og vind, og i både oppover- og 

nedoverbakker. Dette gjør feltskytingen mer krevende enn en ordinær baneskyting. Når det er 

så mange andre faktorer så vil de som i tillegg har en ny stilling å jobbe med ,fort "glemme" å 

ta hensyn til alt. Dette kommer på plass etter hvert, for vi vet fra før av hva både Joakim Thue 

og Steffen Nielsen egentlig kan på skytebanen.  

  

For rekruttene slo vinden ut Mikael Knutsen som skjøt med cal. 22, mens Joakim Olerud 

Jensen med cal. 6,5 fikk opp et greit resultat som fort kunne vært mye bedre. Han forbedret 

seg fint fra forrige helg og det er bare å fortsette å jobbe fremover, så kommer det resultater 

det ennå mer fremgang, det er helt sikkert. Denne gang ødela siste holdet mye for Joakim 

siden han her fikk opp kun 1/1 og altså fem bom. Etter å ha hatt kun 4 bom på de fire første til 

sammen var nok dette litt skuffende for ham, men de fire første viser at han kan dette nå og da 

er det bare å holde trykket oppe på alle fem hold neste gang.  

  

Kommende helg er det feltskyting på Lygna på lørdagen og på Årnes på søndagen, så det blir 

spennende å se hva våre unge feltskyttere får til nå som de etter hvert begynner å komme 

skikkelig i gang med sesongen.  

  

Lagskytingen gikk ikke vår vei denne gang. Knut Atle var den eneste som egentlig slo til for 

fullt og da blir det for tøft å nå opp i lagskyting blant ungdommene. Det kreves at tre skyttere 

får til resultater i toppen, og det hadde ikke vi på noen av de to lagene vi meldte på denne 

gang. Vi har imidlertid så god bredde nå at dette kommer vi til å rette seg fremover, og vi bør 

da faktisk ha to lag som er med og kan kjempe om lagseire fremover.  
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