
Strålende feltskyting av Steffen og Knut Atle  
 
Selv om mange tok vinterferie og stod over feltstevnene sist helg valgte 
Steffen Nielsen og Knut Atle Sørskogen Stovner å ta turen til Skarnes og Søndre 
Odalen skytterlag sitt feltstevne på søndag. I strålende vær og gode skyteforhold 
kom begge ut av den turen med full pott og 30 treff. 
 
Knut Atle kom godt i gang på Skarnes med maksimale 6/6 på første holdet og dette 
lovet godt for gutten som har manglet litt i forhold til innertreffene denne vinteren. En 
god start er halve jobben og Knut Atle fortsatte med strålende skyting og prikket inn 
6/5 på alle de fire neste holdene. Når det var tid for opptelling hadde han altså nok en 
gang fått 30 treff, og denne også hele 26 innertreff. Dette er aldeles strålende skyting 
og det er kun mulig å oppnå fire innertreff til før det ikke kan hentes ut mer poeng.  
 
Mistet medalje med minst mulig margin 
Det var således ved godt mot at resultatene ble gransket i ettertid, nå måtte han da 
være i nærheten av en medalje? Nok en gang skulle det vise seg at klasse Eldre 
Rekrutt er tøffere enn de andre klassene og en skytter fra Sørskogbygda hadde skutt 
fantastiske 30/29 mens Jenny Stene fra Haga og Syver Fjeld fra Nord Odal i likhet 
med Knut Atle hadde fått 30/26. Tre skyttere stod altså likt i kampen om sølv og 
bronse før man kikket på rangeringen. Rangeringen er en vurdering av hvem som er 
best underveis på de ulike holdene, og man starter med siste holdet og går fremover. 
Den som har best på siste holdet stikker av med seieren på bedre rangering. Jenny 
hadde 6/6 på siste holdet mens Knut Atle og Syver hadde 6/5 og Jenny knep da 
sølvet. Da var det finsikting på nest siste holdet, og her hadde Syver 6/6, mens Knut 
Atle altså hadde 6/5. Dermed havnet bronsen hos Syver, mens Knut Atle fikk den 
bitre fjerdeplassen etter hårfin "stang ut". Fjerdeplass er jo bra gjort i klasse ER som 
denne gangen hadde 22 deltagere.  
 
Steffen Nielsen endelig på sporet igjen 
Etter å ha trøblet litt i sesonginnledningen har Steffen Nielsen nå igjen begynt å ta 
frem det vi vet han kan. Han skjøt 29/20 i klasse junior (to hold knestående) under 
Stange & Romedal sitt stevne lørdag 18. februar og dette holdt til en strålende 
fjerdeplass blant de 11 juniorene som deltok. Med fornyet selvtillit gikk han løs på 
feltrunden til Søndre Odalen helgen etter og her prikket han inn samtlige og endte 
opp med 30/21. Det var tett i toppen av klassen og både vinneren og andremann 
hadde 30/23, mens bronsen ble delt ut på 30/22. Da ble det en fjerdeplass til på 
Steffen blant de 12 deltagerne, men den korte veien opp til gullet må gi inspirasjon til 
å jobbe med de siste marginene.   
  
Lover godt inn mot mesterskapene i mars 
Til tross for at det ble litt bitre fjerdeplasser på Steffen og Knut Atle, så har de to 
guttene alle grunn til å være fornøyde. Dette var sesongbeste både resultatmessig og 
plasseringsmessig for begge to og lover veldig godt inn mot Samlagsmesterskapet i 
felt som går i Hemnes i Høland kommende søndag 4. mars. De kan også peke litt 
nese til de andre som lot seg friste av late (?) ferieforlystelser fremfor en strålende 
dag ute på feltskyting.  
 
Bilde, se neste side 
 



Steffen Nielsen på ett av kneholdene 

 


