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Velkommen til 

norgesmesterskapet  

i leirduesti og jegertrap 2011 
 

Det er med stor glede Norges Jeger- og 

Fiskerforbund (NJFF) kan ønske 

velkommen til NM leirduesti og jegertrap 

2011.  

 

 

Konkurransevirksomheten innen jaktskyting er et av de viktige satsingsområde 

for NJFF, hvor hovedmålet er å utvikle jegere og skyttere til å bli dyktige 

utøvere. For mange er likevel deltagelse i NM selve målet. Det gjenspeiler seg 

ikke minst i det gledelig høye deltagerantallet vi ofte ser under 

Norgesmesterskapene i jaktskyting. 

 

Norske jaktskyttere holder et meget høyt nivå, og det er derfor store idrettslige 

prestasjoner som ligger bak toppresultater i våre mesterskap. Dette bekreftes 

blant annet av de gode resultatene NJFFs skyttere oppnår i nordisk 

sammenheng. For mange er nok ikke målet å vinne, men å delta sammen med 

venner og bekjente i et interessant og givende miljø. Det sosiale aspektet er 

også en meget viktig del av all konkurransevirksomheten i organisasjonen. 

 

Løiten JFF har god erfaring som arrangør av NJFFs mesterskap, deriblant som 

arrangør av leirduesti og jegertrap både i 2000 og 2005. Med ett topp 

skyteanlegg og dyktige mannskaper ligger alt til rette for fine mesterskapsdager 

på Løten også i år. 

 

NJFF ønsker både utøvere og arrangører lykke til med mesterskapet! 

 

Bjarne Oppegård 

Generalsekretær 
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Velkommen til Løten! 
 

Som ordfører er det bestandig trivelig å kunne 

ønske nye gjester velkommen til Løten. Jeg 

håper at både aktive skyttere så vel som 

familemedlemmer og andre i ”støtteapparatet” 

vil trives hos oss disse dagene.  

Løten har sterke tradisjoner i skyttermiljøet, og 

når Løiten Jeger og Fiskerforening og Løiten 

Skytterlag sammen på vegne av Norges Jeger- 

og Fiskerforbund skal stå som tekniske 

arrangører for NM i jegertrap og lerduesti  i 

2011, borger det for et godt arrangement.  

 

Løten er en spennende kommune – et midtpunkt med mangfold. Her er åker og 

eng, skogkledde åser og kulturelle stoppesteder. Med korte avstander til 

Oslo/Gardemoen, lune somre og snøsikre vintere, har vi det perfekte 

utgangspunkt for å leve det gode liv – i alle livets faser og fasetter.  

Edvard Munch er født i Løten, og i 2013 feires det nasjonale 150-årsjubileumet 

for hans fødsel. Jeg håper å se mange av dere igjen før det, men gjerne også da.  

Jeg ønsker dere mange gledelige og minnerike opplevelser både på og utafor 

skytterbanen disse dagene. Er du på utkikk etter mer å fylle besøket med, kan 

kommunens nettsider www.loten.kommune.no være et godt sted å begynne. 

Igjen – velkommen til Løten og på snarlig gjensyn ved en senere anledning. 

 

Vennlig hilsen 

Bente Elin Lilleøkseth 

Ordfører 

http://www.loten.kommune.no/
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Visste du at 
Norsk Tipping ble opprettet i 1948 fordi myndighetene ønsket at overskuddet fra 

spill skulle komme det norske samfunnet til gode.  

Selskapet er også den norske stats instrument for å regulere spillmarkedet i 

Norge. Gjennom trygge, ansvarlige og attraktive spill skal tippeselskapet også 

skaffe forutsigbare inntekter til norsk idrett, kultur og humanitære og 

samfunnsnyttige organisasjoner.  

 

Her er fordelingen av overskuddet fra Norsk Tippings virksomhet basert på 

fjorårets (2010) omsetning:  

 Idretten får 1558,4 mill. kr (45,5 % av Tippenøkkelen)  

 Kultur får 1250,1 mill. kr (36, 5 % av Tippenøkkelen)  

 Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner får 616,5 mill. kr (18 % 

av Tippenøkklen)  

 Tiltak mot spilleavhengighet får 12,0 mill. kr (inntil 0,5 % av 

spilleoverskuddet)  

 ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering får 235,4 mill. kr i overskudd 

fra Extraspillet  

 

I tillegg har Norsk Tipping i løpet av 2010 overført 264 millioner kroner til små 

og store lag og foreninger gjennom Grasrotandelen.  

 

Totalt går dermed 3,9 milliarder kroner på ulike vis til samfunnsnyttige formål 

fra driftsåret 2010. 

 

Det er ikke Norsk Tipping som fordeler selskapets overskudd (Spillemidlene). 

Midlene til idrettsformål fordeles av Kongen gjennom Kulturdepartementet.  

Midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen.  

Midlene til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner fordeles av Stortinget.  

 

Spillemidlene som går til kultur fordeles i tre hovedposter. Den kulturelle 

skolesekken er den største. Så kommer Frifond som er midler til musikk og  

annen frivillig virksomhet og deretter Kulturelle møteplasser. Unntaket er tv-

spillet Extra, hvor hele overskuddet går til stiftelsen Helse og rehabilitering,  

som er en stiftelse av humanitære organisasjoner. 

På www.spillemidlene.no finner du informasjon om hvordan man søker om 

spillemidler og hvordan pengene fordeles. 

 

http://www.spillemidlene.no/
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Velkommen til NM  

Jegertrap og Leirduesti 

I Løten 2011 
 

Det er en stor glede for Løiten Jeger- og Fiskerforening i samarbeid med Løiten 

Skytterlag å ønske skyttere med familier hjertelig velkommen til NM i Jegertrap 

og Leirduesti. 

Vi kan tilby dere fine jegertrap-baner, en fin leirduesti og et fint baneanlegg 

med bra klubbhus. 

 

Vi håper at vi også har klart å legge til rette for publikum med noe elektronisk 

anvisning. 

 

Vi håper disse NM`ene i 2011går inn i rekken av vellykkede NM vi har hatt de 

senere årene. 

  

Vi retter en hjertelig takk til alle som har hjulpet oss med arrangementet. 

Videre vil vi rette en stor takk til våre sponsorer, annonsører, gave- og 

premiegivere og Norges jeger- og fiskerforbund som igjen har vist oss tillit. 

 

Og til slutt vil vi ønske dere alle lykke til med skytingen under NM Leirduesti 

og Jegertrap 2011.  

 

 
 

Henry Nordvi  Kristin Østberg  Arne Egil Stensåsen 

Leder Løiten skytterlag Leder Løiten JFF  Leder av hovedkomiteen 
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NM i jegertrap og leirduesti 2011 

Klasser: 
Det konkurreres i klasser iflg. NJFF’s regelverk for jaktskyting. 
 

Hovedskyting Trap 
Tidsplan: 
Hovedskyting: lørdag 09.07 - fredag 15.07. 
Kveldsfinale: fortløpende, 1 time etter at 5.mann er klar. 
Hovedfinale: lørdag 16.07 etter hovedfinale sti (ca kl 13.00). 
 
Startkontingenter: 
Senior: kr. 400,- 
Junior: kr. 200,- 
3 mannslag: kr. 200,- 
Etteranmelding: Hvis ledige plasser, er det mulig med etteranmelding fram til 
stevnestart mot et tillegg på kr 200,- for senior, kr 100,- for junior. 
 
Klasser, Jegertrap: 
A, B, C (Senior), F (Damer), D1, D2, E1, E2 

Hovedskyting Sti 
Tidsplan: 
Hovedskyting: mandag 11.07 - fredag 15.07. 
Hovedfinale: lørdag 16.07 kl 0900. 
 
Startkontingenter: 
Senior: kr. 400,- 
Junior: kr. 200,- 
3 mannslag: kr. 200,- 
Etteranmelding: Hvis ledige plasser, er det mulig med etteranmelding fram til 
stevnestart mot et tillegg på kr 200,- for senior, kr 100,- for junior. 
 
Klasser, Lerduesti: 
A, B, C (Senior), F (Damer), D1, D2, E1, E2 

Presskyting: 
Det legges opp til tre ulike presskytinger hele uken med kveldsfinaler. Egne 
kveldsfinaler med premiering for klassene Senior, D1, D2 og F. Presskytingene 
arrangeres i samarbeid med Fjällräven, G-Sport Mysen og Schou. Finaler press 
avholdes fredag 15. juli. 
 
Jubileumsskyting: 
Det arrangeres tre jubileumsbaner for plakettskyting i samarbeid med 
Sparebanken Hedmark. Også her blir det kveldsfinaler med premiering for 
klassene Senior, D1, D2 og F. Finaler i plakettskyting avholdes fredag 15. juli. 
 
Matservering: 
Det vil servert varm mat hver dag i skytterhuset som ligger i tilknytningen til 
skyteanlegget.  
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Info: 
Stevnet gjennomføres etter NJFF`s regler fra 01.01.2010 

 
Reglene finnes på hjemmesiden til NJFF 

 
Presskytinger og jubileumsskyting, se oppslag om reglene. 

 
Startlistene i programmet er tatt ut onsdag 29. juni kl 2000. 
Påmeldinger som er registrert etter det er derfor ikke med. 

 

Husk sikkerhetsreglene for bruk av våpen! 
Vi har ingen å miste! 

 

Hjertestarter: 
Det blir tilgang til hjertestarter under mesterskapet. 

Ring Arve 45035272 

 

NM komiteen har bestått av: 
Leder               Arne Egil Stensåsen  tlf. 988 94 939 
Kassere       Kjell Henning Paulsen og Klas Erik Lindstad 
Sekretær           Kato Nordsveen 
Jegertrap           Jan Magne Bjørnstad 
Leirduesti        Bjørn Trydahl 
Leirduepress        Thor Rogstad 
Jubileumskyting   Tom Håkonson 
Sponsorer/utstillere   Tore Grinden og Ole Engh 
Påmelding/innsjekking   Dag Lien 
Resultat    Dag Lien, Tore Stensby og Ola Berntsen 
Presse/media    Kristin Østberg 
Mannskapsansvarlig  Eva Hågensen  
Speaker     Annie Stensåsen 
Innkvartering    Kato Nordsveen 
Servering    May Paulsen 
Premier     Sverre Kristiansen og Kjell Henning Paulsen 
Parkering    Torbjørn Lund 
Vaktmester    Kjell Henning Paulsen 
Ansvarlig redaktør    Einar Myki 
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SIKKERHETSREGLER 

PÅ SKYTEBANEN. 
 

 Våpenet skal bæres åpent og tomt for ammunisjon, brukket våpen 

eller tilbaketrukket sluttstykke. 
 

 Hold orden på ammunisjonen.  
 

 Berør ikke annen skytters utstyr uten hans samtykke. 
 

 Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone. 
 

 Lading skal bare skje på anvist standplass og etter anvisning av 

standplassleder. 
 

 Ladd våpen skal alltid peke i skyteretningen. 
 

 Når sikkerhetsmerket vises skal ammunisjon straks tas ut av 

våpenet. 
 

 Bruk hørselvern. 
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   Våre produkter kan kjøpes 
   på Løten Nærstasjon. 

 

Middagsmaten som serveres i skytterhuset er levert av oss. 
 

Akevitt-is fra Bakken Øvre ble Beste Produkt  
i ”Det Norske Måltid” 2010 
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Du finner oss på Grindalsmoen 

 

Svartbekkveien 74 - 2411 Elverum 

 

www.ostliservice.no 

 

Tlf: 624 14 880 
 

http://www.ostliservice.no/
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Kafè ,Restaurant og Take away 
Mona Lisa 

Stasjonsvegen 15, 2340 Løten 
Tlf. 62 59 11 12 
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Norges største utvalg i hagler 

 

Importør av  Perazzi,  Gamba 

 

Hovedforhandler  for  Meroku,  Browning 

 

Vi tilpasser alle hagler personlig 

 

Egen skytebane 

 

Langveisfarende kunder  

får gratis hytte/leilighet 

 

Gratis service under NM for alle våpen  

solgt fra Villmarksporten AS 

 

Ta en tur innom vår stand  

til en hyggelig hagleprat! 

 

Hilsen  Odd Wraali 
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Alt i dekk og felger 
 

Hedmark Dekkomsetning AS 
Gjerluvegen 2, Nydal næringspark 

2320 Furnes 
Tlf 62 35 00 22 

E-post: hedmark.dekkomsetning@dekkpartner.no 

  



www.nm-skyting.no 58 

  



www.nm-skyting.no 59 

  



www.nm-skyting.no 60 

  



www.nm-skyting.no 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



www.nm-skyting.no 62 

  



www.nm-skyting.no 63 

  



www.nm-skyting.no 64 

  



www.nm-skyting.no 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



www.nm-skyting.no 66 

  



www.nm-skyting.no 67 

  



www.nm-skyting.no 68 

  



www.nm-skyting.no 69 

  



www.nm-skyting.no 70 

  



www.nm-skyting.no 71 

  



www.nm-skyting.no 72 

Gavepremiegivere til NM 
 

 

Family sports club Løten   Jahre Motor 

 

Hamar Optiske Synsam   Gullsmed Bøe 

 

Proffpartner     A&B Jernvare 

 

Bilvarehuset Løten    Løten Bygdesag 

 

Miljøgruppa Løiten skytterlag  Urmaker Johannesen 

 

Det Frivillige skyttervesen   Løten Elektro 

 

NJFF      NJFF Hedmark 

 

Gullsmed Liberg    Bjørn Jakt og Fiske 

 

Fjällräven     Silkebækken AS 

 

Bjørnstad Jakt og Fritid   Marit Bjørnstad 

 

Magnor     G-sport Mysen 

 

Sparebanken Hedmark   Schou 

 

House of Coffee    Joker Brenneriroa 

 

 

Benytt våre annonsører og gavepremiegivere!    
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Premieutdeling   
NM jegertrap og leirduesti  
fredag 15.juli. 
 

I samarbeid med Løten kommune og  
næringslivet i sentrum blir det stort 
arrangement med premieutdeling i  
Løten sentrum fredag kveld.  
 

Premieutdelingen foregår mellom  
Nærstasjon og Bøndernes hus.  
Stasjonsvegen vil være stengt for trafikk.  
 

Program:  
18.00 Bodene åpner (kanskje fra kl. 1700) 

 Lokal mat 

 Antikk  

 Nærstasjon har servering av lokal mat 

 Bøndernes hus serverer mat og drikke til kl 2400 
19.00 Auksjon antikk  
20.00 Konsert: Guren Hagen og Frode Berntsen 
21.00 Premieutdeling 
 
Butikkene har langåpent til kl. 22.00 
 

Guren Hagen kommer fra og er bosatt i 

Rendalen. Han har imidlertid bodd mange år her i 
Løten. Han er en mye benyttet visesanger, og er 
mye spilt på radio. De siste årene har han fått et 
nasjonalt publikum. Anmelder Geir Vestad, Hamar 
Arbeiderblad skrev følgende til en av hans siste 
utgivelser med terningkast 5: 
Det er ikke mange her i landet som skriver så 
vakre viser som Guren Hagen. Det tilsynelatende 
ukunstlede og hverdagsnære er etablert som 
karakteristiske trekk ved Gurens viser. Men uten å 
miste sitt jordnære særpreg blir visene hans stadig 
tettere, mer komplekse-og samtidig forblir 

Foto: Ottar Strand        de åpne og lettfengende.  



Severdigheter i Løten: 
 Klevfoss Industrimuseum 

 Løiten Brænderi med bl.a.: 
o Løiten Lys  
o Bokloftet 
o En Akevisitt  

Fr, Lø og Sø 
 kl 1800 

 Mattisrud 

 Løten Nærstasjon  
og Landhandleri 

 Bøndsen 

 Budor  

 Badestrender i Rokosjøen 
o Haverbekkvika 
o Kolboden 

 

Elverum: 
 Skogmuseet 

 Glåmdalsmuseet 

 

Hamar: 
 Domkirkeodden  

 Vikingskipet 

 Norsk Jernbanemuseum 

 Kirsten Flagstad Museum 

 Ankerskogen svømmehall 

 Flere kunstutstillinger 
 

Ringsaker: 
 Midt i Mjøsa 

 Åpne Mjøsgårder 

 Prøysenhuset 

 
 
 
Besøk Hamarregionen Reiseliv  
www.hamarregionen.no  
for mer info om severdigheter i 
området.  

http://www.hamarregionen.no/
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