
Referat fra samlagsstevnet i baneskyting 2011 

 

Det var en stor og forventningsfull tropp fra Nittedal som lørdag dro til Skøimåsan skytebane ved 

Brårud i Nes for å delta på årets samlagsmesterskap (SM) i bane- og stangskyting. På ungdoms-

siden stilte vi med hele nitten skyttere, tre Juniorer, seks Eldre Rekrutter, seks Rekrutter og fire 

Aspiranter. Forventningene var store, resultatene ble blandet, men det var likevel en i hver 

ungdomsklasse som stod frem og presterte bra. 

 

På seniorsiden stilte vi med 15 skyttere to i Veteran 65 år, tre i klasse 1, fire i klasse 2, en i klasse 3, 

tre i klasse 4 og to i klasse 5. Det var forhåpninger også her, men ikke like store som i ungdoms-

klassene idet aktiviteten blant seniorene ikke har vært like høy i år som tidligere år. Noen lyspunkter 

ble det likevel og da særlig i V65 og kl 2. 

 

Fantastisk skyting av Junioren Joakim Thue 

 

Joakim Thue slo til igjen under årets Samlagsmesterskap i baneskyting. Under den innledende 

skytingen lørdag skjøt vår gode junior 249 poeng av 250 mulige og med ny personlig rekord med  

juniorprogram var han et poeng bak Marte Ulberget fra Haga og ett poeng foran tre skyttere med 

248 poeng før finalen skulle dras i gang søndag. Dette var dagens største prestasjon og det siste 

skuddet som ikke vill i blinken var knestående skudd som ble satt i 9,9, det vil si så nært det er 

mulig å komme uten å få tier. Bittert at det ikke ble en 10,0, men totalt sett var gutten strålende 

fornøyd med prestasjonen etter en lang sommerferie med minimal trening. De to andre juniorene 

Steffen Nielsen og Eivind Kylgård havnet et stykke bak med sine 240 og 237, men ut fra det de har 

prestert tidligere denne sesongen så var dette som forventet. 

 

I søndagens finaleskyting gjorde Joakim ingen feil og banket inn 100 poeng med syv innerblinker 

og satte ny pers med 349 poeng på juniorprogrammet. Det kunne da ikke bli dårligere enn 

andreplass, men når Marte Ulberget fra skive en også banket inn 100 poeng på toppen av sine 250 

innledende, så ble det sølv på Joakim denne gangen.Vi gratulerer så mye med den flotte 

prestasjonen og medalje. 

 

Joakim Olerud Jensen og Robin Belgen til finale 

 

Både Rekrutten Joakim Olerud Jensen og Eldre Rekrutten Robin Belgen var på vei mot noe stort da 

det gjenstod 10 skudd av den innledende skytingen. Joakim hadde skutt fantastiske 150 poeng og 

kunne virkelig fått ut det vi vet han har inne. I mesterskap er det imidlertid noe mer trykk under 

skytterluen enn på trening og det slo ut på Joakim sin 10 skudd denne gangen. Joakim fikk en åtter 

og tre niere og 95 poeng og sluttsummen 245 poeng som når alle var ferdigskutt skulle vise seg å 

være nettopp finalegrensen. Det er bare å stå på videre for Joakim så vil han nok få på plass hele 

programmet også i konkurranse. Robin Belgen hadde også skutt bra på de første innledende 

skuddene og hadde marginalt mistet på ett av dem og lå med 149p godt an før 10-skudden. Han 

startet også 10 skudden fantastisk bra og hadde fullt hus til det siste skuddet skulle plasseres. På det 

siste skuddet glapp det imidlertid ut i en åtter og med 98 poeng og sammenlagt 247 var også dette 

nøyaktig på finalegrensen i denne klassen. Robin var nok ikke så veldig fornøyd med avslutningen 

sin, men en finaleplass er forhåpentligvis et lite plaster på såret. 

 

De øvrige i klasse Rekrutt og Eldre Rekrutt var nok for det meste bare mellomfornøyd eller endog 

noe skuffet over sine prestasjoner. Knut Atle Sørskogen Stovner klarte ikke helt å følge opp sin 

gode skyting under Kretsmesterskapet forrige helg og endte med 245 poeng etter å ha tapt jevnt 

med poeng hele veien. Christoper Scholz var nok hakket mer fornøyd med sine 243 poeng idet han 

er en skytter på vei oppover i sine prestasjoner. Sondre Bergh fikk en dårlig start med fem niere som 

ødela en ellers bra dag og det var synd idet han har slitt litt med å få det til i det siste. Nå ser det ut 



til at han igjen er på vei opp dit vi vet han kan i prestasjoner. I Rekruttklassen var det i tillegg til 

Joakim tre andre skyttere som skjøt bra etter 15 skudd og både Nicolai Svendsen Piela, Sindre 

Olafsen og Robin Evjebråten hadde 144 poeng før 10-skudden. 10-skudden ble imidlertid en nøtt 

for dem alle tre og alle tapte uforholdsmessig mer poeng her. Nicolai ble den som holdt best og med 

94 ble det samlet 238 poeng. Sindre fikk 92 og samlet 236 poeng mens Robin E fikk 90 og samlet 

234 poeng. Det morsomme var at alle tre hadde «draget» til å klare 240 poeng og det er jo en 

milepæl. Vi er overbevist om at ikke er lenge til vi ser dem opp på og over 240 poeng. 

 

I finalen søndag misset Robin litt og fikk fem niere og altså 95 poeng og sluttsummen 342. Han 

endte da opp med 11. og siste plass i finalen. Mats André Hansen fra Rælingen med 350 poeng og ti 

innerblinker i finalen. Robin var nok litt skuffet over egen skyting, men likevel fornøyd over å ha 

kommet til finalen. Joakim måtte prioritere bort finaleskytingen denne gangen og stilte ikke til start. 

 

Aspiranten Gard Stokland slo til 

 

I klasse Aspirant var det vinterens skyteskoleelev Gard Stokland som viste seg som den beste. Han 

skjøt veldig godt etter en sommer med valgets kval om han i det hele tatt ville fortsette med 

skytingen. Etter at han nå skjøt hele 241 poeng er det i alle fall ingen tvil om at han har egen-

skapene som skal til for å mestre skytesporten. I klasse Aspirant rangeres ikke skytterne, men av 

resultatene til de øvrige er det lett å se at det ikke var mange som bedre enn ham denne dagen. Vi 

gratulerer Gard med strålende skyting og håper han velger å fortsette med sporten. May Helen 

Bengtsson, Benjamin Scholz og Eirik Øyås skjøt mer på det jevne denne gangen, men Eirik ville 

vel fått opp et brukbart resultat om det ikke hadde blitt notert en bom på 10-skudden. 

 

På samlagsmesterskap i Akershus gjennomføres en ordning hvor alle får en premie i 

ungdomsklassene og da skal alle som har behov for det også få en liten oppmuntring selv om 

resultatet i andre sammenhenger ikke ville holdt til en premieplass. 

 

Odd Østerhus nok en gang på høyde med de beste 

 

Vår stødige veteran Odd Østerhus viste seg nok en gang som en god skytter og prikket inn 249 

poeng og fikk dermed finaleplass i Veteran 65 år og eldre. Det var på første serien at han fikk nieren  

og når den først skulle komme var det kanskje like greit at det var i starten for da har nullen allerede 

sprukket og det blir litt mindre press på resterende del. For det er ikke til å komme fra at målet nok 

er å få opp 250 poeng slik som tre andre i denne klassen innledet med. 

 

I finalen var Odd like stø og banket inn fullt hus og 100 poeng med seks innerblinker. 349 poeng er 

pers for Odd og vi gratulerer med et strålende resultat. Han ble med dette nummer 3 bak Åsmund 

Ottershagen som hadde samme utgangspunkt, men som fikk 100 med åtte innerblinker. Vinner ble 

suverene Norman Dahle fra Urskog med 350 poeng. 

 

Daniel Jøndal Listou, Ketil Gundersen og Konstanse Skøyen til finale 

 

Blant seniorene i klasse 3-5 (de med stående i sitt program) var det ingen som virkelig slo til denne 

gangen. Femteklassingene Ketil og Daniel skjøt begge 237 poeng, og selv om det var skyting på 

300m og ikke 200m som er den mest vanlige avstanden, så var nok begge en smule skuffet over 

prestasjonen. Daniel fikk litt for lite på sin stående med 44 og også 93 på «Grunnlaget» (10-

skudden) er litt for lite. Liggende og knestående satt imidlertid som de skulle med 50 poeng. Ketil 

fikk en dårlig start med 48 på liggende og kunne vel tenkt seg et par poeng til på kne enn de 47 han 

fikk opp. 47 på stående er imidlertid bra nok til å henge med og med et par poeng til på Grunnlaget 

så hadde dette blitt bra. Resultatene holdt imidlertid til plass i finalen for begge to. Også Konstanse 

Skøyen snek seg med til finalen med sine 234 poeng, som ble finalegrensen. Huns skjøt bra 



innledende med fullt på ligg og kne og 45 på står, men på grunnlaget gikk det ikke i det hele tatt 

med åtter på kne og tapte poeng også på liggende. Konstanse kan så mye bedre enn 89 på Grunn-

laget, og det får vi nok se ved senere anledninger.    

  

De øvrige i klasse 3-5 manglet litt denne gangen, men Svein Ottershagen skjøt seg inn til premie-

plass med sine 228 poeng og femteplass. Her kan det nevnes at de tre suverent beste i klassen, alle 

sammen skjøt innledende på fredag og det kan jo da tyde på at skyteforholdene var ennå bedre 

denne dagen. 

 

Kun Daniel valgte å ta turen utover for å skyte sin finale og han skjøt gode 99 poeng, kun en av 

finalistene skjøt 100 poeng, og Daniel rykket dermed noen plasser oppover til en 17. plass. 

 

Nesten for Jonny Nielsen med annenplass 

 

I klasse 2 skjøt Jonny Nielsen imponerende bra og lå veldig godt an til å bli samlagsmester etter de 

første 15 skuddene og 147 poeng. Dette var nemlig ett poeng mer enn han som til slutt stakk av med 

seieren. På 10-skudden ble det imidlertid litt mer nerver og da ble det en åtter på et av kneskuddene. 

Likevel kunne det holdt til seier alene med innertier på siste skuddet og delt seier med vanlig tier på 

siste skuddet. Så ble det i stedet en nier, og ett fattig poeng fra å bli samlagsmester. Det er små 

marginer og Jonny var likevel fornøyd med 242 poeng på en 300m bane og altså en klar andreplass 

i denne klassen som ikke skyter finale. Henning Tøn var vel nesten fornøyd med sin gjennomføring, 

men ville vel gjerne vært foruten en syver på første skuddet på 10-skudden og kanskje også de to 

nierne på liggende i 10-skudden. 10-skudden ble med det for svar i forhold til de innledende 145 

poeng, men med 238 poeng samlet sikret han seg siste premieplass. 

 

Anne Helen Skartlien knust av vinneren, men likevel nummer 2 

 

I klasse 1 var det aldri spennende i kampen om seieren til det har forhåndsfavoritt Kristina Olsen fra 

Rælingen vært for suveren denne sesongen og med sine imponerende 249 poeng var det bare å sloss 

om smuler for de andre i klassen. Anne Helen var bare mellomfornøyd etter noe hun kalte «ujevn 

skyting», men en titt i resultatene avslører at hun var ganske jevn med 47 og 48 serier. Det som 

manglet var en eller flere serier med full klaff denne gang. I denne rekrutteringsklassen for voksne 

er det imidlertid en viss respekt for skyting på 300m kontra 200m og det viser vel også resultatene i 

klassen. Selv om noe manglet i gjennomføringen så skjøt Anne Helen så bra at det ble en flott 

andreplass på henne med 237 poeng. En annen som overrasket her var Konstanse og Magnus 

Skøyen sin «Caddie», Pål Skøyen, som stort sett har viet sin tid på skytebanen til å følge opp sine 

håpefulle til best mulig prestasjoner. Denne gangen var det imidlertid hans tur til å prestere og med 

234 poeng ble det en flott fjerdeplass som ga ham siste premieplass. Spesielt imponerende var 

avslutningen med 98 poeng på 10-skudden. Lasse Jensen tapte kampen mot overraskelsen Pål og 

ble rangert etter på resultatlistene med samme poengsum. En dårlig første serie på 45 ødela for hans 

muligheter til en topplassering denne gangen. 

 

Ingen stor suksess på stangskytingen 

 

Ingen av våre fikk opp de helt store resultatene under den innledende delen av samlagsmesterskapet 

i stangskyting. Stangskytingen var veldig bra lagt opp rett ved hovedarenaen og bidro til at hele 80 

skyttere deltok på denne delen. De beste Nittedølene ble Ketil Gundersen med 16 treff, Henning 

Tøn med 15 treff, Steffen Nielsen med 14 treff og Arne Hjortland med 12 treff. 

 

Det var bare Henning og Arne som plasserte seg så høyt at det ble premie med henholdsvis femte- 

og tredjeplass i sine klasser. 

 


