
Oppsummering fra banestevner på Blaker og i Høland

Daniel banket til igjen - 345 på Grasåsen.
Daniel har hatt en veldig god innledning på årets banesesong, men har også vært litt uheldig med blant annet å
sette en tier i naboens skive nede i Frigjøringsstevnet til Frogn og Drøbak og derved mistet seieren i klasse 3-5
i det tradisjonsrike stevnet. Denne gangen fant han ut at det beste er å ikke hjelpe naboene for mye og banket
inn 345 i egen skive under Høland Bjørkelangen sitt åpne banestevne på Grasåsen. Han skjøt de gode seriene
50 på liggende, 48 på stående og 50 på knestående før han la på 98 på grunnlaget og avsluttet det hele med
en omgang på 99. Veldig jevn og god skyting med andre ord. Med 100 på omgangen hadde blitt bronse, men
nå måtte han nøye seg med den "kjedelige" fjerdeplassen. Likevel et glimrende resultat for Daniel blant de 106
deltagerne i klasse 3-5.

Også o'store leder og sponsoren til Daniel var ute og luftet våpenet denne helgen og på Høland satt det godt
også for ham. Med 146 på 15-skudden "klassen" og 95 på 10-skudden "grunnlaget", ga dette 241 poeng og en
flott fjerdeplass i klasse 2. Vinneren fikk opp 246 poeng. På Blaker var det en annen 2-klassing som tok seg av
den gode skytingen, for der var det Jonny Nielsen som skjøt best av våre med 237 poeng. Dette holdt til en
fjerdeplass og her fikk vinneren 242 poeng på den noe tyngre Blaker banen (300m og lett vind).

Odd og Knut Atle fortsetter med god skyting
Blant ungdommene var det denne helgen litt mindre aktivitet idet mange tok seg en velfortjent "frihelg" i
anledning av langfri etter 17. mai. Noen var imidlertid ute og både "ungdommen" Odd Østerhus (ung i V65...)
og Knut Atle Sørskogen Stovner viste at det ikke var noe blaff at de skjøt 250 forrige helg. Odd skjøt til 249 i
Høland og la denne gangen på 100 på omgangen. Med 349 tok han en glimrende fjerdeplass i klasse V65.
Også Knut Atle prikket denne gangen inn 249 og la på 98 til sluttsummen 347 på Blaker. Knut Atle skyter
meget stabilt og godt om dagen så det er tydelig at han nå hele tiden holder fokus og gjør de riktige tingene på
standplass. Også Sondre Skartlien Bergh skjøt bra i Eldre Rekrutt på Blaker og endte som Knut Atle opp med
347 poeng etter 247 innledende og 100 på omgangen.

Blant rekruttene var det Jonathan og Amadeus Wang som forsøkte seg og de skjøt jevnt bra selv om det
fortsatt er noen poeng igjen til de er i medaljekampen. Amadeus var litt uheldig på begge stevner med skjeve
førsteserier nede på 30 tallet. Han tok seg imidlertid bra inn og på Blaker banket han inn hele 98 på 10-
skudden. Han kom med det på delt andreplass på denne delen som da og betyr en bra premie. Vi gleder oss til
den dagen alle seriene sitter, men det er jo det alle skyttere jobber mot, også de yngste.

I klasse Aspirant var det kun May Helene Bengtson som var ute, men hun har nå virkelig begynt å få sving på
sakene og kom seg over 240 poeng på både Høland og Blaker. Hun fikk 241 poeng i Høland og 244 på Blaker
og viser de andre hvordan dette skal gjøres.

I junior fikk Steffen en dårlig første knestående som ødela dagen, mens Eivind mistet litt for mye på liggende
denne gangen.

Det var også noen få andre seniorer og ungdommer ute, men disse må nok hjem og øve ennå litt mer

Resultater
For resultater fra Blaker og Høland, se linkene:
http://www.skytterlag2.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=69596

http://www.skytterlag2.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=70226

Nå ser vi frem til pinsestevnet på hjemmebane og i Rælingen. I skrivende stund er det over 388
forhåndspåmeldte for skyting på Varpet og det bygger seg opp til en skikkelig festlig pinsehelg i år igjen.


