
Leirduegruppa 

Leirduegruppa har i 2013 bestått av: 

Leder: Kjetil Roos-Bjerke. Medlemmer: Arve Hellerud, Øyvind Haugan, 

Vegard Teie, Glenn Halvorsrud, Terje Fjeld, Henning Engen og Vegard Gulbrandsen. 

Reserve: Robin Iversen. 

I 2013 trakk Øistein Hellerud seg ut av leirduegruppa. Vegard Gulbrandsen overtok plassen i 

leirduegruppa på kort varsel. Vi takker for initiativet. 

Det er i 2013 skutt ca 1150 serier. Dette er en oppgang i forhold til i fjor, hvor det ble skutt ca 

1000 serier. Det ble skutt over 30 000 skudd når vi medregner leirduestien, jegermesteren og 

fylkesmesterskapet i jegertrap 

Sesongen 2013 startet offisielt den 3. april. Før denne datoen, gjorde vi i 2013 et forsøk med 

vinterskyting. Første vinterskyting ble avholdt allerede 5. januar. Det møtte opp i snitt 5-6 

skyttere hver lørdag, og det ble skutt en god del serier av de få som møtte opp. Den 

ordinære sesongen ble avsluttet 4. september. Det ble skutt hver onsdag i denne perioden 

bortsett fra i juli hvor vi holdt sommerstengt. 

NM i leirdueskyting ble i 2013 arrangert i Oppdal. Det var kun 3 deltagere totalt fra Blaker. 

3 skytter skyttere deltok i jegertrap og 1 skytter deltok i leirduesti. Beste Blakerskytter i 

Jegertrap ble Kai Fjeldvang, og beste, og eneste, skytter i lerduesti var Harald Tandberg. 

NM i jegertrap og lerduesti 2014 avholdes som et samarbeid mellom Bardu og Målselv, og 

avholdes i Bardu. Vi anbefaler så mange som mulig å bli med og representere Blaker. 

Årets leirduesti samlet kun 60 skyttere. Vi regner med at det dårlige været og krasj med 

nordisk mesterskap var med på å påvirke at det ble færre skyttere enn de siste årene. 

Jan Erik Stensrud og Sverre Hoel fortjener en stor takk for arbeidet som er nedlagt i 2013 

med å holde plenene kortklippede og pene, og veien i orden.  

Viktig at den jobben som blir nedlagt her respekteres, og at man ikke forsøpler plenene på 

noen måte, sommer som vinterstid. 

Jeg vil takke alle medlemmer i leirduegruppa for innsatsen som er nedlagt i 2013. Takk til 

alle frivillige som har hjulpet til under avviklingen av skytestevnene og etter trening på mørke 

høstkvelder! 

Takk for god dugnadsvilje!  

Håper på dugnadsvilje også i 2014 da det kreves mannskap og innsats fra mange frivillige 

når man skal gjennomføre stevner.  

 

Kjetil Roos-Bjerke 

 

 

 



Resultater - Hagleskyting 

Lerduesti 

Søndag den 12. mai ble det avholdt lerduesti på Dammerud. For første gang på flere år var 

det en kraftig nedgang i oppmøtte skyttere. Kun 60 skyttere møtte opp til en regntung dag på 

stien, men det var godt humør i løypa og god skyting.  

Vi hadde også noen gode resultater fra Blakerskytterne.  

Thomas Aalerud vant klasse A med 29 treff foran Thomas Tørnby fra Blaker med 25. 

Øystein Hoel vant klasse B med 40 treff og ble Blakers beste skytter, mens Per Ivar Engen 

tok 3 plassen i klasse B med 38 treff. 

Haaken Aalerud vant klasse D1 med 37 treff, og Markus Kullgren ble nummer 3 i klasse D2 

med 26 treff. 

Vi gratulerer med gode resultater. 

Klubbmesterskap Jegertrap 

Klubbmesterskapet i Jegertrap 2013 ble avholdt onsdag 7/8. 

Kjetil Roos-Bjerke overtok klubbmestertittelen denne onsdagen. 

Han skjøt to jevne serier på 23-23 og det holdt til seier. 

Kampen om sølvet og bronsen står i skrivende stund fortsatt uoppgjort, da Per Ivar Engen og 

Øystein Hoel begge havnet på 44 treff og fortsatt ikke har gjort opp seg i mellom. 

Vi gratulerer de 3 beste! 

Fylkesmesterskap Jegertrap 

1. juni 2013 avholdt Blaker jeger og Fiskerforening fylkesmesterskapet i Jegertrap. 

Dette ble en svært spennende seanse da både Blakers Per Ivar Engen og Jan Korsveien fra 

RSK begge hadde 48 treff etter innledende runder, og måtte ut i omskyting etter finalerunden 

hvor begge skjøt fullt. Etter omskyting ble det Shoot-off, og det ble skutt i lang tid, og 

antagelig rundt 100 skudd hver, før avgjørelsen falt og Jan Korsveien ble kåret til 

fylkesmester. 

Morten Bergersen fra Hemnes tok bronsen. 

I lagskyting hevdet Blaker seg også godt, der vi fikk gull med skytterne Per Ivar Engen, Kjetil 

Roos-Bjerke og Tormod Østlie. 

Presskytingen ble denne dagen vunnet av Tom Erik Imshaug som fikk seg ei god skinke og 

noen flere patroner å øve med. 

Vi gratulerer medaljevinnerne! 

Jegermesteren 2013 

Jegermesteren 2013 ble avholdt den 17/8. 

I år som i fjor ble det skutt Rifle først og deretter en jegertrap-runde etterfulgt av en runde 

sporting. I år deltok det 15 skyttere som hadde en trivelig og artig dag på skyteanlegget vårt.  

Dette er en morsom og uformell konkurranse som mange fler burde delta på. 

Årets vinner ble Øystein Hoel med 170 poeng. Den neste plassen kapret Kjetil Fjeldvang 

med 166 poeng, knepent foran Kjetil Engebretsen med 165 poeng. 

Vi gratulerer med god skyting og takker for oppmøtet på en spennende og trivelig lørdag! 



 

Jegertrap Blaker JFF mot JIL Grorud 

Jegertrapkonkurransen mellom Blaker JFF og JIL Grorud ble avholdt 20/8 2013. 

I 2012 ble det ikke særlig spennende da Blaker JFF vant med 14 duer, mens det i 2013 ble 

litt jevnere til tross for god skyting av Blakers skyttere med 3 serier på 24. 

Det møtte opp 13 skyttere fra Blaker, og dette er et bra oppmøte med tanke på at vi skjøt på 

treningsdagen til Grorud. 

På Blakers lag stilte disse skytterne: Øystein Hoel (24), Tom Erik Imshaug (24), Kjetil Roos-

Bjerke (24), Ole Jonny Delerud (21), og Trond Sørli (19). 

Vi gratulerer skytterne med god skyting og takker for oppmøtet utenom den faste 

treningskvelden! 

 

 

 


