
Liten tropp fra Nittedal skytterlag under Raumnesfelten

Raumnes skytterlag arrangerte på søndag sitt åpne feltstevne rett øst for Årnes. En flott løype, men
morgentåken lå lenge utover formiddagen og gjorde sikten tidvis krevende. Det gode med delvis tåkeforhold er
at det er lite vind, men det var først når solen hadde stått på noen timer at det ble topp siktforhold på finfelten.
Etter hvert ble det veldig trivelige forhold med en fantastisk vinterstemning og varmende sol. Nittedal var
representert med kun fire ungdommer denne gangen.

Knut Atle fortsetter å overbevise i felten

Knut Atle Sørskogen Stovner skjøt i første laget og fikk testet "falkeblikket" i morgentåken. Han overbeviste nok
en gang og skjøt fullt hus på det ene holdet etter det andre. På dette stevnet var det 36 tellende skudd mot
normalt 30, og Knut Atle avsluttet med 6/5 på "ekstraholdet" og fikk totalt 36 treff og fullt hus. Han hadde også
25 innertreff, og endte med dette på 9. plass i det gode selskapet. Igjen holdt dette til premieplass blant de 29
deltagerne. Knut Atle har virkelig fått sving på sin feltsesong og ligger nå helt i toppen blant Akershusskytterne i
klasse ER. Han bør være i nærheten av en plass på Akershuslaget under lagskytingen på Viken II. Tiden vil vise
om komiteen finner ham god nok.

Også Alexander Bengtson og Lasse Johansen deltok i denne klassen på Årnes, og mens Alexander begynner å få
det mer til falt Lasse litt tilbake resultatmessig fra forrige helg. Alexander fikk 30/12 etter en dårlig start og
avslutning, og særlig tre bom på siste hold var nok ikke til å være fornøyde med. Plasseringen ble en beskjeden
26. plass, men selve skyterestultatet en liten opptur for ham. Lasse fikk det tungt midtveis og blant annet et
hold med kun ett treff ødela mye. 23/5 er for lite til å hevde seg på 36 skudd i denne klassen, men Lasse
kommer sikkert sterkere tilbake senere.

(Knut Atle som venter på anvisning, standplassleder og Alexander i gult)



(Knut Atle sin figur på første hold - en litt skjev serie, men 6/4)

Sindre Olafsen luktet på pallen igjen

I klasse Rekrutt lå Sindre Olafsen lenge i tet etter å ha skutt sin hittil beste feltrunde. Det var gunstige
skyteforhold for kaliber 22, selv om det var en liten trekk etter at solen begynte å gjøre seg gjeldende. Han taklet
trekken strålende og skjøt fullt hus på tre av holdene og fem treff på de andre tre. Totalt fikk han flotte 33/15, og
bare tre bom er det beste han har gjort i felten så langt. I de siste lagene kom det imidlertid noen
kanonresultater og da ble Sindre skjøvet ut av pallen og ned til fjerdeplassen som likevel holdt til premie. Særlig
imponerte Husåsfallet fra Skogbygden mot slutten med fullt hus, 36 treff, og hele 23 innertreff er bra med cal.
22 i lett trekk.

(Sindre Olafsen i felten)

Kun en deltager under Lygnafelten

Joakim Olerud Jensen var den eneste av våre som valgte å reise til Tingelstad skytterlags feltstevne på Lygna i
stedet for Raumnes. Han fikk 29/13 i klasse ER og ble med det nummer seks av tolv deltagere. God skyting å få
29, men konkurransen er knalltøff i denne klassen. Med fullt hus som forrige helg hadde det blitt pallen, men
det er nå en gang sånn at det må gjøres en god jobb på standplass med samtlige skudd for å få fullt hus. Denne
gangen holdt det bare nesten.


