
Odd Østerhus og Knut Atle Sørskogen Stovner skjøt 250 poeng! 
Under vårstevnet til Fet skytterlag i helgen skjøt både Odd og Knut Atle til den magiske summen 250 
poeng av 250 mulige på sine innledende 25 skudd. De skyter begge i en klasse hvor det er 250 som 
gjelder om man vil gå helt til topps, Odd i Veteran 65 år og eldre, Knut Atle i klasse Eldre Rekrutt. 
Begge har hatt dette inne, men endelig tok de også ut i konkurranse. Når de kom til omgangen ble 
det imidlertid for tøft for begge to å følge opp og begge fikk 97 og sluttsummen 347 på 35-skudd. 
Gode resultater dette også, men tre tapte poeng er faktisk alt for mye i de to knallharde klassene de 
deltar i. Skal man gå helt til topps må man ha 350 poeng, og helst med mange innertiere. Odd fikk til 
slutt 17 innerblinker og Knut Atle 19. Begge kan imidlertid sole seg i glansen av å ha skutt 250 poeng 
innledende, vi gratulerer med det.  

 
En meget fornøyd 250-skytter, Knut Atle Sørskogen Stovner 
 
Tøft å følge opp for Odd 
For Odd ble det nok en nedtur i Urskog etter at han skjøt 96 på 10-skudden med en skikkelig «flue» 
ut i sekseren. Sjanseløs som han da var sammenlagt fant han det ikke bryet verdt å skyte omgangen.  
Like fullt kan Odd være fornøyd med å ha fått 250 og skulle etter alle solemerker også være kapabel 
til å få fem treff i reinsdyrfiguren når det drar seg til mot oppskyting til den for Odd svært viktige 
storviltprøven.  
 
 



Resultater V65 – Fet (30 delt): 
11 Odd Østerhus 250 + 97 = 347 
Resultater V65 – Urskog (32 delt): 
28 Odd Østerhus 242  
 
Flere gode resultater i klasse Eldre Rekrutt 
Det var imidlertid flere som skjøt bra i Fet, for Joakim Olerud Jensen fikk 249 poeng innledende i 
klasse Eldre Rekrutt og var kun millimetere fra å følge Knut Atle og Odd. Han fikk imidlertid en nier på 
serie to og da 149 på de første 15 skuddene. Med 100 på 10-skudden ble det likevel meget gode 249 
poeng på ham.  Han fikk også bedre tak på omgangen og fikk 99 og endte da på 348 poeng og tok da 
igjen det poenget han lå bak Knut Atle og passert ham også med ett poeng.  I Urskog gikk det litt 
tyngre for flere av våre ER, men Christopher banket inn 248 innledende og 346 totalt. Det samme fikk 
Knut Atle etter at han her fikk full klaff på omgangen og også endte på 346, hårfint rangert foran 
Christopher.  
Resultater i klasse Eldre Rekrutt - Fet (52 delt.): 
13  Joakim Olerud Jensen 249 + 99 = 348 
15 Knut Atle Sørskogen Stovner 250 + 97 = 347 
28 Sondre Skartlien Bergh 247 + 99 = 346  
31 Christopher Scholz fikk 245 + 98 = 343  
37 Alexander Bengtson 243 + 96 = 339 
41 Lasse Johansen 241 + 90 = 331  
Resultater i klasse Eldre Rekrutt - Urskog (51 delt.): 
16 Knut Atle S Stovner 246 + 100 = 346 
17 Christopher J. Scholz 248 + 98 = 346  
26 Joakim Olerud Jensen 246 + 97 = 343  
32 Alexander Bengtson 244 + 98 = 342 
41 Lasse Johansen 236 + 92 = 328 
 
Sindre Olafsen skjøt til 3 x pallen i Rekruttklassen 
Sindre har hatt en strålende uke, han ble nr 2 på Skedsmo, Nr 2 på Fet og nr 3 i Urskog og i alle tre 
stevner var det kun små marginer unna at han tok gullet med hjem. På Skedsmo med ett poeng, på 
Fet og Urskog hadde vinnerne samme poengsum, men flere innertiere enn Sindre. En seier kommer 
bare han er tålmodig og fortsetter å gjøre de rette tingene på standplassen.  
 
I runden på Fet og Urskog i helgen var det altså igjen Sindre Olafsen som var vår beste rekruttskytter, 
men også Amadeus og Jonathan Wang skjøt bra på Fet med henholdsvis 332 og 327 og brukbare 
sammenlagtplasseringer. Jonathan skjøt også bra på Urskog med 324 og en flott syvende plass. Det 
er flere av rekruttene som er bra på gang nå og det blir moro å se fortsettelsen utover. Vi har også et 
par andre rekrutter som vil hevde seg, men som valgte å stå over denne helgen.  
Resultater klasse Rekrutt - Fet: 
2 Sindre Olafsen 244 + 97 = 341  
7 Amadeus Wang 239 + 93 = 332  
10 Jonathan Wang 236 + 91 = 327  
14 Benjamin J. Scholz 221 + 82 = 303 
17 Magnus H Løvland 221 + 78 = 299  
Resultater klasse Rekrutt – Urskog (20 delt): 
3 Sindre Olafsen 246 + 96 = 342 (9 *) 
7 Jonathan Wang  233 + 91 = 324  
12 Magnus H Løvland 223 + 93 = 316 
13 Amadeus Wang  219 + 96 = 315  
14 Benjamin J. Scholz 223 + 89 = 312 
 



May Helen Bengtson med kanonskyting i Aspirant 
May Helen har bestemt seg for å forlate klasse aspirant og komme seg over i rekrutt med bruk av 
reim. Etter å dømme etter resultatet hun fikk på Fet er det nok også på tide. Hun skjøt nemlig helt 
fantastisk og fikk opp smått utrolige 246 poeng. Meget godt gjort og sikkert en god motivasjon til å 
gå over til klasse Rekrutt. Hun har i alle fall forstått hvordan sikting og avtrekk foregår og bør være 
klar for større oppgaver. Hun fortsatte i samme stil på Urskog og fikk da 242 poeng. Her skjøt også 
Robin Sørlien veldig bra på slutten og fikk 96 poeng på 10-skudden, det samme som May Helen. Han 
vil nok også fort komme oppover i poengsummer utover resten av vårsesongen.  
Resultater klasse Junior – Fet: 
May Helene Bengtson 246 
Robin Sørlien 217 
Resultater klasse Aspirant – Urskog: 
May Helene Bengtson 242 
Robin Sørlien 222 

 
To lovende skyttersøsken, May Helen og Alexander Bengtson 
 
God start men moderat avslutning for juniorene 
Vi hadde også med to juniorer og de startet begge bra. Johannes Hanto startet endog veldig bra med 
149 på 15-skudden på Fet, men det ble litt for lite på både 10-skudden og omgangen til at han kan 
være helt fornøyd med dagen. Både Johannes og Eivind må nok hjem for å øve på 10-skudder og 
omganger. På juniornivå må man nok lukte på 100 på omgangen hver gang for å henge med i toppen.  
Resultater klasse Junior – Urskog (21 delt): 
18 Johannes Garborg Hanto 239 + 94 = 333 
21 Eivind Kylgård 228 + 89 = 317 
Resultater klasse Junior – Urskog (20 delt): 
15  Johannes Garborg Hanto 239 + 92 = 331 
 
Ingen suksess for de øvrige seniorene denne helgen.  
Til tross for at det ikke ble de store resultatene var det tross alt noen flere som denne helgen våget 
seg ut og da får vi tro at det også blir bedring i resultatene etter hvert som sesongen går.  
 
Resultater og premielister Fet: 
http://www.livevisning.com/fet/Vaarstevne2012/PWeb/StartFrame.htm 



Resultater og premielister Urskog: 
http://www.skytterlag2.no/filestore/Skytterlag/urskog-
filarkiv/Urskogstevnet_/Urskogstevnet_/Endelige_resultater_/index1.html# 
 

 
Blide skyttere etter avsluttet skytehelg – her på Urskog skytterlag sin bane. Bak fv. Knut Atle 
Sørskogen Stovner, Alexander Bengtson, Joakim Olerud Jensen og Christopher Scholz. Foran 
Benjamin Scholz og May Helen Bengtson. 
 

 
Flere blide skyttere på Urskog. Fv. Sindre Olafsen, Lasse Johansen, Johannes Hanto, Magnus Løvland 
og Jonathan Wang. Foran Amadeus Wang og Robin Sørlien. 


