
10 Juli 2005 var det igjen 
dags får årets 
Klubbfajtstevne i Årjäng. I 
drepende hete over 30° var 
det rundt 240 startende fra 
Sverige og Norge som skulle 
skyte felt. Fra Norge kom 
det ca. 30 skyttere fra Mysen 
PL, Askim PK, Zero PK og 
Oslo PK. 
Vi fra Oslo Pk startet kl. 
08:30 fra byen og ankom 
banen ca. 2 timer senere. Å 
fortolle jerna gikk uten 
problemer som vanlig, kjapt 
og greit på 5 min. 
Det var fint at Nordmarkens 
PSK har stor P.Plass for det 
fikk dem bruk for. 
Påmeldingen hadde vi gjort  
på forhånd på NPSK’s web. 
 
Løypa i år var nesten lik den 
dem hadde i fjor, men bare 
enda vanskeligere. Korteste 
tid på en st.plass var 11 sek. 
og lengste tid 15 sek. På 6 av 
8 st.plassene var det 
bevegelige mål. På noen av 
st.plassene var det til dels 
stor forflytning og tiden man 

hadde til rådighet var knapp. 
St.plassene var jevnt fordelt i 
skog og på åpent sandtak. 
Det var lite mygg men desto 
mere Klegg  som var 
blodtørstige. På en runde 
brukte vi over 1½ time. I 
Sverige får man 1 omskyting 
hvis man har klikk eller 
forkiling og det var nok 
kjærkommet for noen. Det er 
alltid noen våpen som ikke 
funker som de skal. 
I Norge skytes det alltid 
såkalt poengfelt mens i 

Sverige er det en 
kombinasjon av treff og 
antall figurer uten at jeg 
skal komme nærmere inn 
på dette. 
 
Ørebro Pistol och 
Sportskytteklubb  
skriver ..... 
Överlag var det en mycket 
bra fältbana av Norsk 
karaktär med fallmål och 
många små figurer men på 
hyfsat nära håll. 

Klubb mot klubb i Årjäng 

Svensk-Norske klasser: 

• Norsk  Klasse Finpistol 
A er Svensk C3, Fin B 
er C2 og Fin C/D er C1. 

• Norsk Grovpistol er B 
med samme inndeling 
som Finpistol. 

• Norsk Militær er A med 
samme inndeling som 
ovenfor. 

• I Norge Skyter man f.ex. 
Fin i A og C i Militær   
og kanskje D i Revolver, 
men i Sverige er det slik 
at er du A ( 3 ) skyter i 
Finpistol så skyter du i 
den klassen i alle andre 
feltgrener også. 
Høyeste klasse gjelder. 

Arrangementmessig sett . . . . 
Nordmarkens PSK vet 
hvordan de skal arrangere 
felt-stevner. Som vanlig 
meget godt gjennomført hele 
veien. Alle st.plasslederne 
kunne jobben sin til punkt 
og prikke. Alt gikk som et 
gjennomsmurt maskineri. 

Resultatene var på veggen 
max 10 min. etter at man 
hadde gått løypa.  Man fikk 
utdelt programmet ved 
opprop av laget og ikke før. 
Matserveringen var som 
vanlig meget bra med 

kylling-gryte eller pølser 
betjent av søte jenter som 
måtte holde ut i et enda 
varmere kjempetelt. 
Og som før så kommer vi 
tilbake neste år også. 
Vel skutt. 
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