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NM i Spesialfelt ble avholdt hos Trondhjem PK
ved Jonsvannet 11-12 Juni.
Spesialpistol– og revolver
var på lørdag mens Magnum 1 & 2 var på søndag.
Etter 7½ times tur fra Oslo
slo vi opp teltet på riflebanens p.plass. Der var det
full fest til langt på natt.
En som het Eilif fylte 40

Helt til vi skulle skyte.
Hvor var blinkene? Skulle
nesten tro dem hadde flytta
på seg mens vi skjøt. For
det var ikke så altfor mange treff i dem akkurat. Vel,
det rettet på seg etterhvert
da, men det var fortsatt alt
for dårlig sammelignet med
hva andre skyttere
presterte. Det var tydelig at
det ikke var amatører som
hadde laget denne løypa.
Vanskelighetsgraden var
jevnt høy hele veien. Ammokontroll ble foretatt på
en av de første
st.

På parkeringsplassen til
rifleskytterne kl. 24:00. Lyst og fint
så seint på natta.

saftige år.
Søndagen begynte med påmelding etc.Ingen kø og alt
gikk kjempegreit.

Lengste hold var 150 meter. Å
treffe blinken med 6” løp, st.
fri, var ikke lett. 150 m. skimtes helt bakerst i midten på
bildet.

plassene. Ammo’n ble testet på riflebanen med chronograf.
De aller fleste diskuterte
om de ville rekke frem til
150 meter skivene. Noen sa
sikt helt øverst i skiva og
andre sa midt i skiva. Hadde man skikkelig tung kule
var det nok best å sikte
høyt. Men hva med sidelengs? Målet var jo mye
smalere enn det var høyt?
Vel her måtte man være
nokså stø på hånda uansett.
En ting er sikkert, å skyte
Magnum hvert 20 nde år
blir for dumt. Ingen mulighet for å hevde seg på den
måten, så skal du henge
med så må man trene aktivt innenfor grenen. Vi fra
Oslo syntes hvertfall stevnet i sin helhet var meget
bra. En 5er av 6 mulige.
Så da blir det vel trøndelag
på oss neste år også da.

På pallen var:
Spesialpistol:
1

Bjørn Wold – Trondhjems PK

2

T. Bergsveen – Hadeland SS

3

Ludvig Lahell – Aron SK
Spesialrevolver

1

A. Gunnerstad – Hamar IL

2

B. Jakobsen – Trondhjems PK

3

H. Johansen – Trondhjems PK
Magnum I

1

Olav Melkild – Sunndal PK

2

J.A.Nyrhaug – Trondhjems

3

Kjetil Bromark – Modum PK

1

Hans Knigge – Aron SK

2

Olav Melkild – Sunndal PK

3

Frode Rolfseng – Sunndal PK

Magnum II

Litt mat må man jo ha . . . .
Det ble jo noen stopp på
veien nordover bl.a. for å få
i seg litt fòr. Mitt oppe på
høyfjellet stoppet vi på

Kvikne Fjellhotell. Det ble
diverse skinke– og reinsdysteik. Problemet var at
det smakte ikke noe. Krydder vet dem nok ikke hva
er. Så var det dessert. Vi
ville ha sjokoladepudding,
men det vi kunne få da var
en Troika. Ja ja, da får vi ta
gelè da. Den var som
”Flubber” Her må’rem ha
mista gelatinen i resten av
guffa. Skulle du dele opp

den i passelige biter måtte
du ha kniv og gaffel. Jeg er
sikker på at hvis du tok en
passelig bit og slengte den
bortover gulvet ville den
helt sikkert gitt lyder fra
seg som ...... tapp tapp
svupp svupp svopp helt ned
til Oslo. Et pluss til serveringsdama som var søt og
tilbø en Troika. Hmmm var
det sjokolade hun tenkte
på?
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