
Fortsatt god rekruttering i Nittedal skytterlag – rekord i antall lag i Romerikscupen 

Nittedal skytterlag har fortsatt god rekruttering, og ikke minst er det mange som fortsetter med 

skytesporten også etter flere år med skyting. Dette viser at vi har et godt miljø som ungdommene 

trives i og samtidig vil også det dette medføre at også prestasjonene forsterkes ved at man er mange 

som møtes til dyst på de ukentlige treningene. 

Den gode rekrutteringen har også medført at Nittedal skytterlag i år har meldt på hele fem lag i 

Romerikscupen for ungdommene. Dette er rekord for laget og det er neimen ikke sikkert at noe lag i 

Akershus noen gang har hatt med hele fem lag. Rælingen som tradisjonelt har mange ungdommer 

har i år med fire lag som også er mye. Det er tydelig at det jobbes veldig bra på ungdomssiden i deler 

av vårt område, og for vår del må mye av æren tilskrives den stødige håndteringen til ungdomsleder 

Halvor Hanto. Han er ikke alene, men uten hans ledelse måtte nok mange jobbet mye for å holde tritt 

med hans strukturerte drift av ungdomsutvalget og ungdomsskytterne. Fem lag á fire skyttere på 

hvert lag betyr at vi til enhver tid må ha 20 forskjellige skyttere i aksjon i hver runde. Det blir 

spennende å se hvordan dette går og målsettingen for flere av lagene blir å ha det morro i en 

lagkonkurranse mot et annet skytterlag.  For lag 1-3 er nok ambisjonen å ta seg til mellomspillet for 

deretter å sikte seg inn mot finaler. Anne Helen Skartlien i ungdomsutvalget har fått den utfordrende 

oppgaven med å administrere cupdeltagelsen og dette synes å være i de beste hender. 

Tre av lagene har nå skutt runde 1 i R-cup 

Foreløpig har tre av våre lag rukket å skyte runde 1. Lag 1 skuffet nok litt og tapte med 2 poeng mot 

Fet etter å ha skutt 1036 poeng.  Fet er gode de, men vårt førstelag synes nok selv at de bør være 

gode for over 1040 poeng. Denne gangen var det bare to det klaffet for, mens de to andre nok har 

mer inne. Knut Atle Sørskogen Stovner ble vår bestemann med 249 pluss 99 på omgangen. 348 er 

sesongbeste for hans del. Joakim Olerud Jensen fikk 248 pluss 98 på omgangen og dette var også 

årsbeste for hans del. 

Om lag 1 skuffet seg selv litt så overbeviste imidlertid lag 2 mot Haga 2, en motstander man nok 

fryktet litt på forhånd idet dette laget har fostret toppskyttere i åresvis. Frykten var ubegrunnet og 

vårt andrelag skjøt pene 1026 og feide Haga 2 av banen med hele 42 poeng. Kanonstart for dette 

laget og særlig overbeviste Alexander Bengtson med ny pers på 248 pluss 99 på omgangen. 347 er et 

toppresultat. Laget må imidlertid fortsette å prestere for de møter god motstand hele veien og ikke 

minst gjelder dette når de skal møte Rælingen 2 i tredje og siste innledende runde.  

Også lag 4 har vært i aksjon og dette laget består av finkaliberskyttere som har noe erfaring, men 

som mest av alt skal lære og ha det moro med cupskytingen.  Selv om det ble et klart tap for Blaker 

med 27 poeng etter at laget skjøt til 979 poeng, så var det mye positivt. Det ble satt flere personlige 

rekorder på 25 skudd, men avdekket også et behov for å øve på den noe raskere takten som må til 

ved skyting av omgangen. Nicolai Svendsen Piela perset med 244 poeng og Robert Johnsen perset 

med 242 poeng på 25 skudden. Nicolai ble våre beste også etter 35-skudd og fikk 333 poeng. Runden 

var jevn og spennende inntil omgangen og Blaker ledet da kun med ett poeng. Da vet vi vel hva som 

vil være treningsfokus for dette laget frem mot neste runde. 

Lag 3 og 5 har i skrivende stund ikke skutt sin første runde. 


