
Romeriksblink-finalen 2011 - Rælingen lørdag 02.07.2011 

(oppsummert av PEL) 

Fantastisk innledende skyting av Joakim Olerud Jensen (R).  

Finalene gikk på Fellemyra i Rælingen lørdag 2. juli og Joakim Olerud Jensen som var 

rangert som nummer 9 av 10 kvalifiserte i klasse Rekrutt banket til med ny solid personlig 

rekord og 249 poeng i innledende del av finalen. Fantastisk bra skying når det gjelder som 

mest og med det gode resultatet lå han på andreplass før omgangen. Således hadde han altså 

banket mange av de som hittil i sesongen har ligget foran ham på resultatlistene. 

Tredjeplassene han fikk under midtsommerstevnene sist helg var med andre ord bare et 

forvarsel om at noe virkelig stort var på gang. Omgangen skjøt Joakim også fantastisk bra og 

ville hatt 100 poeng om han ikke hadde vært så uheldig å skyte ett skudd på naboens skive. 

Det er fort gjort i kampens hete og Joakim som da rent teknisk skjøt til fantastiske 349 poeng 

endte kun opp med 339 i protokollene. Det er bare å riste det av seg og fortsette den fine 

fremgangen. Til tross for det uheldige skuddet endte han opp med en fin fjerdeplass - synd 

ikke Joakim tar turen til Bodø og Landsskytterstevnet.  

Fantastisk finaleskyting av Joakim Thue (J)  

Joakim Thue var rangert som nummer 8 i kvalifiseringen og innledet finaledagen med å skyte 

pene 247 poeng. Dette holdt til en 4. plass før finaleskuddene. I finalen viste Joakim seg som 

en kald fisk og banket inn 100 poeng på en finale som består av 5 liggende og deretter 5 

enkeltskudd knestående. Enkeltskudd er tøft fordi du da vet hva du skjøt på foregående skudd 

og således "vet" at man ligger bra eller dårlig an. Bare skyterne med iskald fokus på sine 

oppgaver takler dette uten å "få skjelven". Når øvelsen i tillegg er knestående hvor man i 

utgangspunktet kjemper for ikke å være ustø, så må vi bare gratulere Joakim med 

prestasjonen. Finaleskuddene og 347 poeng sikret ham en flott 2. plass i dette meget gode 

selskapet, ett poeng bak Sina Busk. Dette var skyting mot de beste juniorene i et 

skyttersamlag som går for å være blandt de beste i landet på ungdomssiden - synd heller ikke 

denne Joakim tar turen til Bodø.  

Romeriksblinkfinalen - Seniorene  

Svein Ottershagen - Han vant klasse 3 innledende og kvalifiserte seg for lørdagens finale vel 

vitende om at han da har vært den beste Akershus-skytteren i klasse 3 denne sesongen. Det er 

stas å være vinner av kvalifiseringen, for det viser prestasjoner over tid og det er en fott 

prestasjon han har gjort med dette. I finalen ble det derimot ingen suksess og med 223 poeng 

endte han på siste plass. 

Bjørn Dahl - Han skjøt imponerende på de siste stevnene før finalen, og skjøt seg inn på 8. og 

siste finaleplass i klasse 4. Dette er en tøff klasse med blant annet mange unge skyttere som er 

på vei opp i eliteklassen og det er en god prestasjon på komme til finalen. I finalen ble det 

heller ikke for Bjørn noen suksess og med 227 poeng endte også han på siste plass.  


