
God feltskyting i Gjerdrum 
  

Gjerdum skytterlag arrangerte sist søndag sitt tradisjonelle finfeltstevne i utfordrende skyteforhold 

med vind og snøvær. Nittedal stilte med en bra tropp med ungdommer i de litt tunge forholdene, seks i 

klasse Eldre Rekrutt, to Aspiranter, en Rekrutt og en Junior. I tillegg en i "yngste" veteranklasse, V65. 

  

I klasse ER sesongdebuterte Joakim Olerud Jensen på en strålende måte og prikket inn fullt hus med 

sine 30 treff og fikk også 19 innertreff. Det samme resultatet fikk også klubbkamerat Knut Atle 

Sørskogen Stovner, som for fjerde gang denne sesongen skjøt fullt hus og 30 treff. Begge fikk altså 

30/19, men Knut Atle ble rangert foran på grunn av bedre resultat på siste skyting (6/4 mot 6/3). Knut 

Atle ble da nummer 10 og Joakim nummer 12 og altså begge på premieplass idet hele 37 ER stilte til 

start. En fra Rælingen fokk også 30/19 og ble rangert mellom de to. Knut Atle er stabil nå, men det er 

morsomt at flere melder seg på, og vi ser nå konturene av et bra lag inn mot de kommende mesterskap 

i mars, med Viken II på "hjemmebane" ved Øvre Haug som naturlig hovedmål.   

  

Sondre Skartlien Berg sesongdebuterte også med et bra resultat, selv om 27/16 ikke er helt i toppen av 

klassen er det lite om å gjøre før han er helt der oppe. Lasse Johansen med 25/11 (sesongdebut) og 

Alexander Bengtson med 25/4 bør også være greit fornøyd, mens Christopher Scholz nok gjerne ville 

hatt noen flere treff etter å ha fått null på første hold og 16/6.  

  

I juniorklassen fortsetter Steffen Nielsen med grei skyting, men mangler fortsatt det siste ekstra. 

Denne gangen var det en dårlig start med to bom på første og fire bom på andre som ødela dagen, for 

de tre siste holdene ga fullt hus på de minste figurene som skal skille klinten fra hveten mot slutten. 

24/8 holdt til en niendeplass blant 13 deltagere.  

  

Rekrutten Sindre Olafsen fikk ikke fullklaff denne gangen i de vanskelige vindforholdene, men han 

fikk med 13/2 en flott andreplass i en klasse hvor mange nok ble skremt fra å delta når vinden tok tak 

på morgenen. Kaliber 22 er vanskelig å få skutt inn på 100 meters avstand med varierende vindforhold 

og skiftende skyteretninger.  

  

Også i Aspirantklassen fikk skytterne merke at kaliber 22 er utfordrende, men både Eivind Moen 

Hovin og Benjamin Scholz kan være greit fornøyd med å få inn henholdsvis 12/3 og 16/8. De er ute 

for å lære og kommer helt sikkert til å prikke inn flere treff utover vinteren. For Benjamin var det 

kanskje en liten fjær i hatten at han slo storebror med to innertreff? 

  

Forøvrig deltok også Arne Hjortland i klasse veteran 65 år og eldre, men i denne klassen er det mange 

ringrever og store prestasjoner, så med 22/6 ble det åttende og sisteplass i sesongdebuten. Det er bare 

å krumme nakken og slå tilbake mot de andre "ungkalvene" ved neste korsvei.  

  

Kommende helg er det stevne på Årnes som teller i Akershuskarusellen samt at det går stevne på 

Lygna som også er et naturlig mål for noen.  

  

 Resultater, se neste side: 

 

 

 

 

 



Finfelt 30-skudd  
     

       kl. ER  (37 delt.) 
     1. Jenny Stene Haga - 6/6 - 6/6 - 6/6 - 6/5 - 6/6 30/29  

  10. Knut Atle S Stovner Nittedal - 6/2 - 6/4 - 6/4 - 6/5 - 6/4 30/19 
 12. Joakim Olerud Jensen Nittedal - 6/5 - 6/5 - 6/4 - 6/2 - 6/3 30/19  

22. Sondre Skartlien Bergh Nittedal - 6/5 - 5/4 - 6/4 - 6/2 - 4/1 27/16  

26. Lasse Johansen Nittedal - 4/1 - 6/5 - 6/2 - 4/0 - 5/3 25/11  
 28. Alexander Bengtson Nittedal - 5/1 - 5/1 - 6/1 - 5/1 - 4/0 25/04  
 33. Christopher J. Scholz Nittedal - 0/0 - 5/0 - 2/0 - 6/5 - 3/1 16/06  

       kl ASP (12 delt.) 
     1. Erling Moen Hovin Nittedal - 1/0 - 4/1 - 3/1 - 3/1 - 1/0 12/03  

 1. Benjamin J. Scholz Nittedal - 0/0 - 4/3 - 5/3 - 4/1 - 3/1 16/08  
 

       Kl. R  (4 delt.) 
     1. Jonas Kjone Husåsfallet Skogbygden - 5/3 - 5/2 - 6/3 - 6/5 - 5/2 27/15  

2. Sindre Olafsen Nittedal - 2/0 - 0/0 - 4/0 - 2/0 - 5/2 13/02  
 

       kl. J  (13 delt.) 
     1. Daniel Lillestrøm Gjerdrum - 6/4 - 6/4 - 6/5 - 6/5 - 6/6 30/24  

 9. Steffen Nielsen Nittedal - 4/0 - 2/0 - 6/3 - 6/1 - 6/4 24/08  
 

       kl. V65  (8 delt.) 
     1. Normann Dahle Urskog - 6/6 - 6/6 - 6/4 - 6/6 - 6/5 30/27  

 8. Arne Hjortland Nittedal - 3/0 - 6/3 - 5/2 - 3/0 - 5/1 22/06  
  


