
Nittedals ungdommer nr 2 i B-cup finalen 

  

Det går mot slutten av banesesongen innen DFS og da er det tid for lagskytingsfinaler i 

diverse cuper. Årets Romerikscupfinale ble arrangert på Fåmyra skytebane med Steinsgård 

skytterlag som teknisk arrangør. Nittedal skytterlag var kvalifisert med ett av våre tre 

ungdomslag.  

  

Nittedal I har gjennom sesongen skutt tre innledende kvalifiseringsrunder og har vunnet alle 

tre. Dette kvalifiserte for den såkalte mellomrunden hvor man i realiteten sloss om en plass i 

enten A-finalen eller B-finalen. Mellomrunden ble arrangert på vår hjemmebane med Høland 

Bjørkelangen som motstander. På grunn av tekniske problemer måtte ungdommene denne 

gangen skyte på 200m i stedet for 100m og det ble nok noe tungt for noen av skytterne. Det 

var imidlertid likt for hjemme- og bortelag, så man fikk uansett kåret en vinner. Når all 

opptelling og fintelling var gjort viste et seg at de tre tellende av fire startende fra Høland 

Bjørkelangen fikk det ene poenget mer enn våre tre tellende skyttere. Dermed var det duket 

for B-finale for vårt bestelag. 

  

Basert på skytingen utover sommeren ble Joakim Thue, Knut Atle Sørskogen Stovner, Robin 

Belgen og Joakim Olerud Jensen plukket ut som våre fire representanter på finaledagen. 

Under kvalifiseringen frem til finalen har også Johannes Hanto og Steffen Nielsen deltatt og 

dermed også bidratt til finaleplassen. 

  

Finaledagen var værmessig en regntung og grå høstdag med tendenser til tåkedannelser på 

myra skytebanen til Steinsgård ligger på. Vindstilla gjorde at også kruttrøyken ble liggende 

utover myra og gjorde skytingen innimellom noe krevende rent siktmessig.  

  

Til tross for de tunge forholdene startet Knut Atle meget bra som førstemann ut og skjøt til 

gode 248 poeng. Deretter skjøt Joakim O.J. til 243 poeng, Robin Belgen fulgte så opp med 

245 poeng før Joakim T skjøt til 246 poeng. Ingen av de tre ga uttrykk for at de var helt 

fornøyd, men heller ikke direkte misfornøyd. Det er vel nok å konstatere at alle tre har skutt 

bedre før i år og derfor håpet å få ut ennå mer på cupfinaledagen. Så var det dette med 

lagskyting og cup, en individuell sport blir da også en lagidrett, og da er det fort gjort å 

"glemme" at det fortsatt er de enkle ting som arbeidsoppgaver som gjelder.  

  

Etter den innledende 25-skudden skulle lagene og skytterne i lagene rangeres slik at det beste 

laget skulle ligge på skive 1, det nest beste på skive 2 og det tredje av B-finalelagene på skive 

3. Den skytteren på hvert lag med lavest poengsum skulle så skyte i finalelag 1 og 

deretter nest beste osv.  

  

Nittedal lå etter 25-skudden på andreplass etter suverene Gjerdrum II, men tross alt to poeng 

foran Urskog. Så var det om å gjøre å forsvare den knappe ledelsen gjennom finalerunden. 

Joakim O. J. startet bra med 97 poeng og fikk da opp til sammen 340 poeng. Nestemann ut 

var Robin Belgen som nok var litt skuffet etter å skutt en åtter og tre niere og bare 95 poeng. 

Da endte også han opp med 340 poeng og med like mange innerblinker som Joakim O.J. var 

det ikke enkelt å finne ut hvem av dem som skulle ende som tellende på laget. Nestemann ut 

var Joakim T og han leverte en meget god finale på 100 poeng og til tross for at han selv 

ønsket seg noen flere innerblinker så var dette godt nok til at Nittedal da lå tre poeng foran 

Urskog. Joakim T sikret dermed et godt utgangspunkt før siste Nittedalskytter skulle ut i sin 

finale.  

  



Knut Atle var best innledende og var også stødig i finalen. Urskog sin skytter ble anvist først 

og deres skytter fikk opp 99 poeng. Da var det bare å håpe at Knut Atle hadde fått opp 97 

poeng eller mer, så ville andreplassen være sikret. Knut Atle leverte også en god omgang som 

ankermann og fikk 99 poeng. Dermed gikk sølvet gledelig nok til våre ungdommer. Summen 

laget skjøt var et par poeng mer enn det laget har ligget på gjennom hele kvalifiseringen, og 

slik sett ble dette greit selv om laget har mer poeng inne. 

  

Gjerdrum II vant B- cupen med suverene 1048 poeng (som faktisk var ett poeng mer enn 

Rælingen I som vant A-cupen) foran Nittedal med 1033 poeng og Urskog 1030 poeng. 

Tellende ble; 

Knut Atle 347 p, Joakim T 346 p og enten Joakim OJ 340 p (Robin 340 p og like mange 

innerblinker ble rangert bak på grunn av mindre poeng på omgangen). 

  

Vi gratulerer ungdommene med en flott andreplass i B-finalen på en dag hvor ikke alle på 

laget hadde fullklaff.  

  

 


