
Alexander Bengtson skjøt fullt på Kroksjøfelten 

Under den tradisjonsrike Kroksjøfelten på Finnskogen lyktes det skikkelig for Alexander Bengtson. 

Han skjøt meget godt og fikk for første gang i karrieren 30 treff på en feltrunde. Etter at han brakk 

benet rett i forkant av samlagsmesterskapet trodde nok både han og andre at feltsesongen var over 

for hans del, men Alexander har en sterk vilje og har humpet rundt på feltstevner også etter 

benbruddet. Gips og krykker har ikke stoppet denne gutten fra det han ville når det gjelder 

feltskytingen. Da er det nok ekstra deilig å få betalt for innsatsviljen med å fylle en feltrunde på 

tampen av sesongen. Med 30/17 holdt det også til en flott plass på pallen. Tredje plass i den harde 

klassen Eldre Rekrutt er meget sterkt av unggutten.  

I samme klasse skjøt også Knut Atle Sørskogen Stovner bra, men manglet ett treff fra fullt hus denne 

gangen. 29/17 holdt til en syvendeplass. 

I klasse aspirant hadde May Helene Bengtson igjen lyst til å prøve litt skyting etter å ha hatt ett lengre 

opphold på grunn av andre aktiviteter. Hun ble med på feltrunden på Kroksjøen i det flotte 

påskeværet og skjøt meget bra. 23 treff og 9 innertreff er meget bra etter den lange pusen hun har 

hatt. Og for de som tror at feltskyting ikke er morsomt er det bare å spørre familien Bengtson. En tur 

ut i felten med frisk luft, flott vintervær og den spenning som skytingen ga mersmak for Ann Helene 

som umiddelbart ønsket deltagelse i flere feltstevner.   

Elverum kommende helg er da neste og siste mulighet på østlandsområdet. Der er Alexander og 

May-Helene påmeldt, men også Steffen Nielsen som jakter på en finaleplass i HV-cupen. Han må 

skyte godt innledende på Elverum for å ha en sjanse til å kvalifisere seg til den påfølgende 

finaleskytingen. Etter at de øvrige kvalifiserende stevnene er unnagjort ligger junioren på syvende 

plass og det er en plass unna finalen, men det er gode muligheter for finaleplass med klaff 

innledende på Elverum. 

For resultater, se linken: 

http://www.skytterlag2.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=68380 

Her er gjengen som skjøt Kroksjøfelten i regi av Åsnes Finnskog skytterlag, f.v. Alexander, Knut Alte 

og May Helene. 

 


