
Skyttertrollene fra Kisen. 

Nå skal jeg fortelle et eventyr om de snille og flinke skyttertrollene på Kisen. 

 

Det var en gang…. For sånn begynner jo alle eventyr.  

Sånn begynner også dette. 

Det var en gang, en liten plass som hette BORGEN. Mitt 

i hjerte av alt. PÅ denne plassen var det 100`vis av troll 

som virret fra det ene til det andre. Det var så mye bråk. 

Dette så Trollkongen, Alf, seg grundig lei av. Alt for 

mye styr rundt huledøren hans. Trollkongen tok en stor og viktig avgjørelse : Jeg bygger 

en hule som alle trollene kan få plass i. Så holder dem seg der! 

 

Når først Trollkongen bestemmer seg for noe, så blir det gjort. 

 

I dag står Trollkongens kjempehule midt i hjertet av alt. På 

Borgen.  

I denne kjempehula kryr det av småtroll, tusser og ladder. Vi 

skal blir bedre kjent med skyttertrollene på Kisen Miniatyr Skytterlag. De minste, tøffeste 

og flinkeste skyttertrollene som finnes. 

 

Disse «finsiktende» skyttertrollene kan være litt tussete, derfor har de fått sin helt egen 

plass i den store hulen. Litt sånn på siden av alle de andre. Der trives de godt med sitt. Der 

skytes det med luft og «skart», barnåler og kongler. Sjefstrollet Johan river dem hardt i øra 

hvis dem ikke følger lover og regler.  

Trenertrollet Lars-David, som er siktesjefen for de aller yngste skyttertrollene - 

Småtrollene, brøler : Hører dere itte på mej, så hiver jeg dere ut. Som dere skjønner, ingen 

kjære mor! 

Småtrollene gjør ikke så mye vesen av seg. De kommer og 

trener og skyter og synes dette er veldig stas. Småtrollene : 

Trond Einar, Martin, Malin, Marcus, Karsten, Niklas, 

Anders, Henrik og Håkon følger reglene til punkt og prikke. 

Ingen er blitt kastet ut av trenertrollet Lars-David ennå.  Han 

er egentlig ikke så skummel som han ønsker at alle skal tro. 

Han drar i gang musikk og Jatzy på trening til stor iver og begeistring.  



I skytterhulen har vi også noen fornemme Frøkentroll -  Jenny, Jenny og Eirin. Dette er 

noen særdeles flinke skyttere som har noen lure ess i ermet. De vrikker på det som vrikkes 

kan, og smiler og blunker så lurt de kan, så alle de andre blir jo heeeelt forvirret. I skyting 

så er jo dette er kjempegod fordel å ha. For i trollverden er det også veldig viktig å vinne. Og 

vinne det gjør frøkentrollene hele tiden. Bare å blunke litt ekstra til sidetrollet, og da går 

det som regel veien  

Særlig Trollgutta Kristoffer, Mats, Andreas, Jesper, Benjamin, Stian, Martinus, Trygve 

Erling, Jon Håvard og Petter blir gjerne trollet med av Frøkentrollene. Trollgutta er alle i sin 

aller beste alder og har veldig mye å bevise. De skyter mye og skyter fort. Liker å følge med 

hva nabotrollet skyter og vokser mye på det. Men en ting skjønner dem ikke. Det kommer 

alltid et skudd som fyker til himmels eller går i veggen. Da står dem og freser og spytter og 

skjønner ingen ting. Da er det frøkentrollene som har vært på ferde…. 

Trenertrollene Håkon, Jan Tore, Jonas og Christina prøver desperat å holde Trollfrøknene og 

Trollgutta i tømmer. Dette er lettere sagt enn gjort. Bare de holdes i aktivitet så går det som 

regel bra.  

Trollgutta Stian og Benjamin sammen med Trenertrollet Håkon er for øvrig blodferske 

Norgesmestere.  Så bare frøkentrollene ikke er i nærheten så fikser gutta dette lett. 

Det flotte miljøet som Skyttertrollene har ordnet i hulen sin, har blitt hørt om lange veier. 

Alle Skyttertroll i hele Norge ønsker å være med.  

Frøkentrollet Karen-Oline og Trollgutten Sivert har gått i 

flere år for å finne frem til Borgen. I år kom de frem begge to.  

De har fortsatt langt å gå – frem og tilbake – så de er ikke 

med på alt som skjer. Men når Sjefstrollet Johan drar i gang 

store begivenheter, da kommer de. 

Stiller opp blide og fornøyde. 

 

 

De eldste skyttertrollene på Kisen har alle fått «sjefsjobber». De jobber fulle dager med å holde 

styr på alt.  

Skytterhulen er selvfølgelig fullt utstyrt med datamaskiner og alt hva tenkes kan. Går 

ikke ann å koke kaffe engang lenger nå. Er blitt så avansert. De fleste trollene skjønner jo 

ingen verdens ting av alle disse remediene. Men en som kan er Data trollet Kjell.  Han 

svitser fra skjerm til skjerm og program til program. Og nåde dem som forsøker seg på noe 

der altså.  

Talltrollet Svein holder kontroll på utgifter og drar i ører både her og der. Etter å ha blitt 

dratt i ørene av sjefstrollet Johan selv, selvfølgelig….. 



Det travleste trollet er «Gjøre alt mulig trollet Bergsvein» Han ser du bare halen på. Fyker 

fra det ene til det andre hele tiden. Fikser, prøveskyter, selger, fikser, er på møter, er på jobb 

osv. Han sier bare ja han. 

 

Ja så har du Sjefstrollet Johan da.  Han har klare mål og klare meninger. Og det må til. Det 

som kanskje ikke er så kjent med troll er at det koker ganske fort oppi huene på de. Da er 

det veldig bra å ha Sjefstrollet Johan der. Han spruter en kalldusj i ansiktene på dem, drar 

dem litt i øra så stimen kommer ut. Og så er alt tilbake til normalen igjen. 

 

Alt under alt så har Skyttertrollene på Kisen det aller beste av alt. De har det bra, og de gjør 

det bra. De trener godt, de skyter godt og gjør seg bemerket.   

 

Trollkongen Alf sitter selvfølgelig på tronen sin og er veldig 

så fornøyd. Stille og rolig har det blitt og han følger med på 

alle resultater som tikker inn av ivrige unge troll.  En flott 

hule har han fikset  

 

 

Da har vi blitt litt kjent med den store, flotte skyttergjengen på Kisen. Her kommer livet til 

å gå sin vante gang.  

Nå tar de juleferie og reiser til alle kanter for å feire. Ses igjen i 2015. 

 

God jul og godt nyttår alle sammen  

 

Hilsen Huldra. 

 

 

 


