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De som var med: 

Nordmarkens PSK, Årjäng . . Here we come . . . 

11 Juli 2004,
Nordmarkens 

PistolSkytteKlubb, 

-Folkens, det er feltstevne i 
Sverige til helgen . .  Skal vi 
ta en tur . . Eller? 
-Alt for langt . . Hvor er det 
hen? Årjäng. Rett over  
grensa. 
-Greit, vi får samle gjengen 
og ta en tur da. 
 
Vi ble faktisk 8 mann som 
dro på dette stevnet. Startet i 
Oslo kl. 07:30 om morgenen 
En Kjapp tur innom Tullen 

fikk vi ordnet med papirer på 
pangen etc. Det tok ikke lan-

ge tiden, 10 min. Å finne 
fram til banen gikk greit da 
det var godt skiltet og vi 
visste hva vi skulle lete etter. 
Så var det å melde oss på. 
Heller ikke noe problem her 
heller. Litt uvant med annen 

form for klasseindeling og 
våpengruppe, men ellers 
gikk dette greit. 
Så var det bare og vente til 
vi skulle ut. Vi delte oss inn i 
2 lag. Noen skulle skyte 
både Fin og Grovpistol mens 

Feltstevne i Sverige 

Synd vi ikke fikk bilde av det. 
Vi fikk også med oss et par 
regnskyll, men det var visst 
ikke noe hva det hadde vært 
på lørdag. Da regna det så 
jævli at pappskivene nær-
mest løsna fra rammen. 
Litt uvant å få skyte felt hvor 
man kan holde våpenet  

Rettet mot skivene. Og Fin-
pistol med 2 hender. Rart 
med det, men uansett hvor 
god man er så bommer man 
likevel. Innimellom. 
Etter skytingen bar det bort 
til ”teltet” hvor det ble ser-
vert varm og kald mat. Dette 
er noe vi savner i Norge. 

Noe mer enn Pølse &  
Lompe! Det ble omskyting 
mellom svenskene. De var 
bare bedre enn oss. Vi får 
nok trene mer til vinteren og 
så får vi se om vi er blitt noe 
bedre når vi kommer tilbake 
til neste år. For kommer . .  ja 
det gjør vi . .  Så sant det er 
noe arrangement da. 
En helhetlig konklusjon: 
Kjempebra stevne på alle 
områder. Folket også. 

de yngste skjøt bare Finpis-
tol. 
Vi møtte forresten et par 
mann fra Mysen PK også. 
Så var vi klare til å gå. Første 
standplass var jo grei nok. 
Både faste og svingbare mål. 
På vårt lag var det en fra 
Danmark. Han var jo riktig 
uheldig på standplass 2 eller 
3 da han skulle bort og mar-
kere skiven. Han bommet på 
en pall og gikk likesågodt 
rett ut i myra. Han hoppet ut 
mens begge joggeskoa sto 
igjen nedi myra! 

. . . . . Uvante skytestillinger . .  

Rene 
frokostbordet 
dette her, mens 
Knut Leter etter 
øreklokkene. 
Hvor er det blitt 
av øreklokkene? 
En i og for seg 
en kjent 
situasjon under 
stress. 
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