
Oppsummering av samlagsmesterskapet i bane og stangskyting 2017
I helgen gikk årets samlagsmesterskap for Akershus av stabelen ute på Fellemyra i Rælingen. Det var en
stor og god tropp fra Nittedal som var påmeldt til årets mesterskap.

Det var knalltøff skyting på seniorsiden i kl 3-5 og da var det også svært gledelig at vår yngste seniorskytter,
Sindre Olafsen vartet opp med årsbeste og banket inn 245 poeng på sine innledende 25 skudd. Sindre
skjøt godt hele veien og hadde 146 (50, 48 og 48) på de første 15, og satt deretter inn en glimrende 10-
skudd på hele 99 poeng så satte han en solid pers og plasserte seg godt opp på listene blant de mer
garvede skytterne. Den ene nieren på 10-skudden var forøvrig av den sure typen 9,9 og kom på stående.
At 245 poeng kun holdt til en 9. plass innledende sier også litt om at nivået i Akershus for tiden er svært
høyt på seniorsiden. Også Odd Arne Samdal skjøt glimrende i den innledende delen for han prikket inn 244
poeng til tross for lite trening denne sesongen. Gamle kunster kan fortsatt trekkes frem av den tidligere
storskytteren. Odd Arne landet på en 14. plass innledende og en klar plass i finalen. Også Ketil Gundersen
gjorde en grei gjennomføring og kvalifiserte seg til finalen med 239 poeng og en 32. plass innledende.

Under finalene på søndag skjøt Sindre igjen bra, selv om 98 poeng av 100 ikke brakte ham høyere opp på
listen. Han endte med gode 343 som også er ny pers på 35 skudd. Han ble da nummer 15 sammenlagt i
klasse 3-5. Det viste seg også å holde til seier i kampen om trofeet for beste senior i klasse 3-5 som er 20
år eller yngre. I tillegg holdt hans prestasjon til mesterskapsmedalje idet mange garvede foran på listen
hadde denne fra før og da fikk stjerner (medaljen kan kun vinnes en gang). Vi gratulerer Sindre med både
pers, trofe og mesterskapsmedalje på første forsøk som senior. Odd Arne møtte ikke til sin finale, mens
Ketil Gundersen også fikk 98 poeng og skjøt seg opp til en 24. plass.
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På ungdomssiden var det også en del resultater å glede seg over. Ikke minst var det morsomt at Sondre
Nytun Nergård skjøt bra og fikk finale etter 234 poeng og 2. plass innledende. I finalen ble det greie 97
poeng, og det var nok til å holde Martinsen fra Fet bak seg. Han hadde også 234 poeng, men hang ikke
med på omgangen. Det var lite å gjøre med Solberg fra Høland som ledet med 239 poeng og da han i
tillegg prikket inn 100 i finalen så ble det en klar seier til ham. Da beholdt Sondre sin 2. plass og fikk da en
velfortjent sølvmedalje.



Ellers var vel Truls Kluften den som hevdet seg best av ungdommene, for med 246 poeng i juniorklassen så
endte han på 4. plass etter den innledende skytingen, og en klar plass i finalen. I finalen gjorde han ingen
feil og prikket inn 100 poeng og 346 til slutt. Det viste seg at de foran på listen også var stø på hånden og
skjøt 100 eller 99 så da beholdt Truls sin fjerdeplass. I juniorklassen var det beklageligvis ikke nok
deltagere med denne gangen og da ble det kun tre medaljer (i R og ER ble det delt ut fire), og det var jo litt
synd for Truls.

Det er ellers gledelig å se at det også var mulig å skyte bra med kaliber 22 mellom vindkastene på
Fellemyra. Urutinerte Holly May Peters i klasse ER skjøt hele 148 poeng på 15-skudden med kaliber 22 og
selv om det ble noe mindre på den avsluttende 10-skudden så ble det 241 poeng. Dette var også over
kravet til Norma-merket som er 240 og må skytes på enten Landsskytterstevnet, Viken II eller i
Samlagsmesterskapet. Godt gjort, og vi gratulerer med merket som tradisjonelt deles ut på
ungdomsavslutningen for Akershus. For de øvrige ungdommene ble det bare nesten denne gangen, men
nevner at vi også fikk med en NU denne gangen, ved navn Simen Samdal.

I lagskytingen ble det ikke noen plasseringer opp mot de beste på verken ungdommene eller seniorene.


