
Kan ikke si at det gror av 
feltstevner tidlig på våren 
her på østlandet så jeg be-
stemte meg for å prøve et 
feltstevne som gikk i 
Strømstad nærmere be-
stemt hos Øverby PK. 

Banen ligger ca. 10-15 km 
syd for Strømstad og var 
greit merket fra E6. An-
kom banen ca. 10:00 og 
var heldig nok som fikk 
gå ut å skyte med en gang 
som siste mann på det la-
get. Vi, et 8 manns lag, 
ble kjørt fra klubbhuset til 
feltløypa som lå ca. 10 
min. unna. Første stand-

plass var nokså grei uten 
større problemer. Skivene 
var fine og store nok til at 

de fleste fikk fullt hus. 
Men så ble det litt verre. 
Vendbare skiver på flere 
av standplassene, forskjel-
lige avstander og størrel-
ser og ikke minst farger på 
skivene. Her var det ikke 
bare å ture frem. Du måtte 

kjapt planlegge i hvilken 
rekkefølge du skulle   sky-
te. Hvis jeg ikke husker 
helt feil så var vel ett sett 
med skiver fremme 2 gan-
ger mens det andre settet 
sto fast. Når man kom til 
en  st.plass var det satt 
opp et skilt som fortalte 
alt om st.plassen. Det ble 
nemlig ikke utlevert noen 
informasjon før stevne 
startet. Felt i Sverige inn-
befatter ikke liggende og 

heller skjeldent dårligste 
hånd. Men derimot våpnet 
rettet mot skivene og ikke 
45º som her. Selvfølgelig 
hadde dem 45º utgangs-
punkt her også, men ikke 
på alle standplassene. Du 
må ikke tro at det ble noe 
spesielt lettere av den 
grunn, nei da, flere bom-
met også her.                
Det var 8 st.plasser som 

tok ca. 90 min å gå. Vi tok 
det nokså rolig da. Etter 
siste st.plass ble vi hentet 
av ”Øverbyexpressen og 
kjørt tilbake til klubbhuset 
hvor man inntok en bedre 
lunsj. Meget bra arrangert. 

Feltstevne 28 Mars 2005 
Nolhotteträffen – Strømstad 

Øverby PK har også ISSF bane. 

Bak klubbhuset til Øverby 
PK har de også en ISSF 
bane med 30 st.plasser 
som ser veldig fin ut. Har 
ikke prøvd den, men fun-
ker helt sikkert bra da den 
også ligger vestvendt slik 
at man ikke får solen i an-
siktet når man er i gang 
med et stevne. 

Mer enn nok plass å skyte på. 

Saker av interesse: 

• 2 til 4 standplassledere. 
• Grei lettfattet informasjon ved hver         

st.plass. 
• Store flotte arealer å skyte på. 
• Transport til og fra Feltområdet. 
• Norske klasser sto opplyst på veggen. 
• Meget bra kantine med god mat etc. 
• Kjappe med fortløpende reultater. 

Norske klubber som var med: 

Oslo Feltskyttere 

Oslo Pistolklubb 

Bærum Pistolklubb 

Moss Pistolklubb 
Sarpsborg Pistolklubb 

Aron Skytterlag 

HVKSK 

Askim Pistolklubb 
Halden Pistolklubb 

Mysen Pistollag 
Fredrikstad Sportsskyttere 
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Stevnerapport 

04 April 2005 
K. Baumann – OPK. 
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