
Samling på Varpet lørdag 26.mars 2011 
 
Nittedal Skytterlags ungdomsgruppe avholdt lørdag 26.mars samling på Varpet, med oppstart kl. 
11:00. Dagen var annonsert delt i to, hvor første del var åpen for alle, og andre del kun var for 
påmeldte ungdommer. Det møtte 17 ungdommer med foresatte, og arrangementet ble et rent 
ungdomsarrangement idet seniorene glimret med sitt fravær på den delen som var åpen for alle 
lagets medlemmer.  
 

 
 
Skytterlagets leder, Per Olav Listou, åpnet samlingen med en påminnelse om hvor ungdommene i 
dag er i skyte-karrieren sin – hva de har investert i trening og tid for å komme opp på det nivået de er 
i dag, og hva de må investere for å komme videre. Skytterlagets ungdomsgruppe har flere tidligere 
medlemmer som i dag er på junior-landslagsnivå! 
Leder for ungdomsutvalget, Halvor Hanto, orienterte om aktiviteter fremover - treninger, cup’er og 
hvilke stevner ungdomsutvalget vil prioritere utover våren og sommeren. 
 
Kurt Eirik Bekkevold, Norgesmester i felthurtigskyting 2009, demonstrerte hva stang- og 
felthurtigskyting (stuper) går ut på, og sjelden har vi sett ungdommene følge så nøye med! 
Demonstrasjonen utviklet seg til å bli et kurs i stang og stuper, hvor ungdommene først fikk en 
teoretisk gjennomgang, deretter en imponerende demonstrasjon av Kurt Eirik (7.62 sek på stuper), 
før de til slutt fikk lov til å prøve seg selv. Dette var så populært at programmet for resten av dagen 
igjen måtte gjøres om. Det var en liten pris å betale for å se en så ivrig gjeng som plapret i munnen på 
hverandre av nervøsitet, spenning og iver etter å prøve de morsomme øvelsene. Trolig vil det tvinge 
seg fram et krav om eget klubbmesterskap i felthurtigskyting – opplegget har vi nå prøvd ut - tar 
styret innspillet?   



 
Filmsnutter fra arrangementet finner dere her: 
 http://www.youtube.com/watch?v=vlpWjRTiyxw 
 http://www.youtube.com/watch?v=SmbSq70N64A 

 
Kurt Eirik er også markedssjef i Skytterlinken, og hadde salgsbod oppe i salen, med et tilrettelagt 
utvalg fra butikken. Mange fikk anledning til å supplere med nødvendig utstyr, noen hadde til og med 
ringt inn spesialbestillinger som Kurt hadde med. 
 
I det videre programmet ble gruppen delt i “De yngste” og “De erfarne”. 
 
Den yngste gruppen samlet seg på 100m, og fikk kyndig veiledning av Per Einar Lunde. Det ble 
fokusert på skyteteknikk med særlig vekt på avtrekksdelen. Kun en av aspirantene lå fortsatt med 
støtte, mens de øvrige gjennomførte ved bruk av reim. Deretter ble det skyting med lasertrener inne 
i salen, hvor de selv kunne få se hvor de har forbedringspotensial i forhold til gjennomføring av at 
godt avtrekk. De ble analysert i forhold til veien inn til målet og hva som skjer etter at skuddet har 
gått. Kyndig og god veiledning av Per Olav gjorde også dette til en fin økt for de yngste, og at noen 
ble ”avslørt” i sine avtrekk var noe av hensikten. 
 
Den eldste gruppen ble samlet på 200m, under ledelse av Anders Andersen. Her fikk de “gjøre ting de 
ikke kan” – det ble hovedsakelig fokusert på knestående og stående instruksjon. Vi hadde vært så 
heldige at vi fikk med Daniel Listou som instruktør i stående skyting - Daniel er på junior-landslaget 
(NSF), og kunne gi ungdommene mange gode tips og triks. Denne seansen var så populær at vi igjen 
måtte revurdere programmet, og fokusere på det skytetekniske.  
 

  



 

  
 
Klokken 17:00 pakket vi sammen skyteutstyret og overlot ungdommene til Roger Kylgård, som ledet 
“postkasseleken”. Ungdommene ble delt inn i lag, og måtte løpe på kryss og tvers over hele anlegget, 
fra P-plassen til 200m grav, for å finne alle postene. Det var hard kniving mellom lagene, og etter en 
hard økt klarte vi å kåre en vinner – som ble behørig premiert. 
 
Vi avsluttet dagen med pizza fra Babi’s og brus, og avsluttet arrangementet ca. 19:00. 
 
Som en siste oppsummering kan vi peke på det morsomme at ungdommene er ivrige etter å komme 
seg videre innen skytesporten, og at de kaster seg over det som for dem er neste etappe, med stor 
glød. Det er også morsomt å se at når vi samler våre krefter i laget så har vi fantastisk mye flotte 
ressurser av alle slag, det være seg ”snømåkere”, ”baguett-makere”, administratorer og ikke minst 
instruktører med masse kunnskap.  
 
Ungdomgruppa takker alle gode hjelpere for at dette ble en flott dag for ungdommene!  
 
Mvh 
Halvor Hanto 
Leder Ungdomsutvalget 
Nittedal Skytterlag 
epost: halvor.hanto@online.no 
tlf: 97112953 
 

 
 


