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 Årsberetning for Oslo Østre 
Miniatyrskytterlag –2014 
Styret i beretningsåret  
Styret har bestått av:  

Leder:    Bjarne Muri  

Nestleder:  Anne Marit Nordløkken 

Kasserer:   Nils Thomas Valand  

Styremedlemmer:  Simen Rundberget 

   Marianne Berger 

  

Valgkomité: Fredrick Bjerke og Ingrid Stubsjøen 

 

Revisorer: Jens-Kristian Larsen  

 

Medlemstall  
Medlemstallet per 31. desember 2014 var 22 hvorav 20 ordinære og to æresmedlemmer.  

Antall medlemmer under 25 år er 5 stk, og antall kvinner er 7 stk.  

 

Styrets arbeid  
Det har vært avholdt 4 styremøter i rapporteringsåret. Aktiviteten i skytterlaget har vært på et 

minimum de siste par årene, og styrets arbeid inneværende år har i det vesentlige bestått i å 

ajourføre medlemslister og regnskap, samt administrativt arbeid for øvrig. Styret har også forsøkt 

å oppfordre til NM deltakelse. 

 

Aktiviteter  
Det har ikke blitt arrangert noen konkurranser i 2014. Det har vært sterkt fokus på akershusserien 

hvor laget vårt nådde finalen. Dette var bra både sportslig og førte til økt rekruttering. Styret 

ønsker å takke alle som bidro som utøvere, foreldre og ikke minst de som bakte kake og de som 

utførte det administrative. 

 
Resultater  
Vi har hatt med deltagere i NM både på 10m, 15m, 50m og 300m.  

NM 10 og 15 meter Norgesmesterskapet på 10 og 15 meter ble arrangert av Kisen MSL i 

Alfhallen. Oslo Østre MSL tok lag sølv på luftrifle kvinner og på Pallplass i standard rifle 15m 

kom Øyvind Mørk.  

 

NM 50 og 300 meter  
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NM på 50 og 300 meter ble arrangert av Elverum rifleklubb. Oslo Østre Miniatyrskytterlag stilte 

med kun én deltaker på 300m, men fikk likevel 1. plass på 50m ved Magnus Bjerke som skjøt 

586 poeng på 60ligg. Magnus Bjerke legger ned mange treningstimer med grovkaliberen. En 

norgesmestertittel er derfor velfortjent, og vi er veldig stolte av en slik prestasjon. 

 

På 50m stilte vi med Ingrid Stubsjøen og det ble en flott 6 plass i halv match. 

  

 

Sluttkommentar  
Det var i 2014 mindre sportslig aktivitet enn tidligere år, men vi er svært glad for å se at det 

likevel er deltagelse på stevner og at vi igjen er med i akershusserien. Vi håper at aktiviteten tar 

seg ytterligere opp kommende år.  

Styret vil takke alle medlemmene for samarbeidet i året som har gått. 


