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Feltløype for erfarne skyttere 

Årgang 1,Nummer 2 

Søndag var det igjen tid for 
en runde på Lyngna Skyta-
bane i en nokså kjølig tem-
peratur  til Juni å være. Etter 
å ha regnet i et par-tre da-
ger så glimret solen stort 
sett med sitt nærvær. 
Påmelding gikk veldig greit 
og noen særlig lang ventetid 
før man skulle ut var det hel-
ler ikke, men så var det ikke 
så altfor mange som hadde 
møtt frem heller. Det var 
stort sett gjengangere å se 
her. Ikke så mange skyttere 

i år som i fjor og det har sik-
kert noe med vanskelighets-
graden av løypa å gjøre. 
Et populært feltstevne bru-
ker å trekke til seg såpass 
mange skyttere at det totalt 
blir ca. 200 – 250 starter. 
Her var det 145 startende. 
En fordel denne dagen var 
nok å gå med gummistøvler 
etter de siste dagers  
regnvær. Alle st.plassene lå 
langs veien og var oversiktli-
ge å fine, men kjedelige. 
Som en annen skytter sa til 

Hadeland  Sportsskyttere 

Løypa var stort sett helt 
identisk med fjorårets. Til og 
med de fleste                     
st.plasslederne var de sam-
me pluss noen nye. I år had-
de man på et par st.plasser 
fått med at det skal være Fri 
for Mil& Rev som var en for-
bedring, men det var altfor 
små mål. Nybegynnere som 
ikke hadde holdt på i mer 

enn et år eller to hadde sto-
re problemer med å fylle 
halve løypa. Et par stand-
plasser med 12-14 sek. 
hadde ikke skadet. Litt stør-
re skiver hadde vel også 
gjort seg bra. Når halve da-
gen var omme hadde enda 
ingen fyllt løypa. Det sier jo 
noe.                                   
ps. Ingen fylte løypa. 

meg; Man sitter igjen med et 
tomt inntrykk. St.plassen 
med ballongskiver var vel 
den beste og den mest håp-
løse var st.plass 10. 5 små 
og en litt større mål på 25 
meter var ikke lett å treffe på 
12 sek.  
Av 145 starter var det 6 som 
klarte 90p. eller mer. Ingen 
oppnådde fullt hus som var 
96p. Utenom dette gikk ar-
rangementet knirkefritt. 
Standplass-lederne gjorde 
en glimrende jobb. 
Kantina var stor og flott med 
2 hyggelige damer  som 
solgte pølser og vafler så 
det grein etter. Godt med litt 
fòr i skrotten etter en lang 
dag i feltløypa. 

Feltstevne på Lyngna 
5 Juni 2005 

Så hvilket inntrykk sitter man igjen med? 

Standplassene 

1 Stående b.hånd 10 sek. 3 mål. 

2 Liggende fri 10 sek. 3 mål. 

3 Stående b.hånd 9 sek. Fri for 
Militær & Revolver, 3 mål. 

4 Stående fri 10 sek. 4 mål. 

5 Knestående fri, 8 sek. 3 mål. 

6 Stående b.hånd alle, 12 sek.    
4 mål 

7 Dårligste hånd, alle, 12 sek.     
2 mål. 

8 Stående fri, 10 sek. 6 sek. 4 
mål. 

9  Stående fri, 10 sek. 4 mål. 

10 Stående b. Hånd, 12 sek., Fri 
for Militær & Revolver. 6 mål., 
25 m. 

Som Tolk ble det brukt: 
9 mm., .22, .38, .og .45 tolkes med 
kule.  .32 tolkes med hylsekrage. 
 
Kanskje en idè å spandere på seg 
noen tolkesett. Kjekt å ha. 


