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2013 Norgesmester i NM
Årstallet foran tittelen på dette kapitlet tilsier kanskje ikke at vi skal innom det som kan
karakteriseres som historie. For mange er ordet historie noe som ligger langt tilbake. Men
faktisk har du mens du leste denne setningen også skapt historie. Når jeg valgte å relatere året
2013 til det som skal beskrives her, er det fordi at nettopp det året skapte en moldenser,
levangerbygg, stjørdaling, bæring – kall ham hva du vil – virkelig historie. Den dagen ble
nemlig Pål Hembre den mestvinnende nordmann hva gjelder antall Norgesmesterskap. Da
passerte han den legendariske Harald Stenvaag (deltager i seks OL). Pr. høsten 2017 har Pål
Hembre 136 NM i pistolskyting.
Har du aldri hørt om mannen, sier du. Vel, det er nok
ikke bare din ”feil”, for å si det litt mobbende, men
hva med angjeldende kommuner, kulturkontor,
komiteen for Kultur - altså politikerne, for ikke å
snakke om lokal og regional presse? Her har vi altså
en av våre egne med flere NM enn noen annen norsk
idrettsutøver, og så blir han mest ikke omtalt i vår
regionale presse. Hvorfor klarer ikke lokale politikere
å få ham på sokkel, slik de for lengst skulle ha gjort
med Mona Grudt også? Her bygger Stjørdal et
kulturhus til en milliard, og så har de ikke gjort plass
til en vegg, hvor lokale idrettshelter og andre
fortjenestefulle personligheter kunne henge og kaste
sin glans utover oss besøkende og sambygdinger. Den
sola trenger vi.
Norske mesterskap:
VM (ISSF):
EM (ESC):
Europacup:
Europacupfinale:
Nordisk:
VM militær:
Nordisk militær:

136
1 gull (Grov), 2 sølv, 1 bronse
2 gull (Grov og Std.), 1 sølv, 1 bronse
12 gull, 6 sølv, 3 bronse
4 gull, 4 sølv, 2 bronse
5 gull
3 gull, 3 sølv 3 bronse
30 gull, 13 sølv, 7 bronse

NSF bragdmerke i gull, som en av fem gjennom tidene.
Personlige rekorder:
Grovpistol:
Finpistol:
Standardpistol:
Luftpistol:
Silhuettpistol:
Fripistol:
Hurtig grov:
Hurtig fin:

596 p Norsk rekord
595 p
586 p Tang. norsk rekord
586 p Norsk rekord
589 p Norsk rekord
561 p
595 p
598 p

Pål Hembre, søndag 2. juli 2017

Storebror Roar, f. 1959, bør også nevnes her. Han tok gull i nordisk som junior i 1979, og tok
NM for senior i fripistol i 1984, en bragd han gjentok i 2013. Rett nok var han borte fra
skytingen en lengre periode, men kom tilbake og var på landslaget hvert år fra 2009 til 2014.
Og de har begge arvet farens talent. Peder Hembre fra Beistadgrenda i Stjørdal, har et utall
med plasseringer i mesterskap.

Roar Hembre

Erik Stai

Jeg ønsker å nevne også Erik Stai, f. 1941, som har vært i ledelsen i Nord Trøndelag
Skytterkrets i mange, mange år. Likeledes har han vært med i styret i Norges Skytterforbund
(NSF), blant annet som visepresident i fire år. Han var redaktør for NTSK 75 års
Jubileumsskrift i 2007. Erik Stai har vært leder for mange landslag i skyting oppover årene,
samt leder av flere arrangement. Stai har selv vært en meget habil skytter, med NM-gull i sin
klasse et par ganger, og med nordisk rekord for V70 (std 542 p). Han har NSF Hederstegn i
sølv (1994), NSF Hederstegn i gull (2010) og ble æresmedlem i NSF i 2013. Hvorfor nevner
jeg Erik Stai her? Jo, fordi det så altfor sjelden kommer frem hvem som trekker i trådene bak,
og nedlegger et enormt arbeid for at slike som brødrene Hembre skal få muligheter til å
utfolde sitt talent. Nevnes bør også de som ”steker vafler og vasker tøyet”. Utan disse ville
ikkje engang slike som Pål Hembre lykkes. Men fremfor alt så har Pål ”valgt rette foreldre”:
Gudny og Peder Hembre. Pål Hembre har selv i intervju sagt at det er ildsjelene som berger
skytesporten, samt at rekrutteringa i stor grad skyldes baner med oppdaterte elektroniske
anvisersystem. Det er slutt på den tiden av man går fram og merker av treff på skiva. Nå får
en resultatet straks, utan å løpe halve myra rundt for å kikke på ett treff.

Pål Hembre sammen med
far Peder, sønnene Ludvik, Tim Leo, Mattis og mor Gudny

Pål Hembres interesse utviklet seg ikke særlig annerledes enn hos andre. Han hadde selvsagt
arvet farens talent. Han hang med faren på trening og stevner, plukket opp hylster og
tørrklikket. I 14-årsalderen siktet han seg inn mot blinken, og allerede året etterpå var han på
juniorslandslaget. Hans første NM-gull kom i 1987. Det er åtte baneøvelser, og det blir som i
flere andre idretter, blant annet svømming. Den som behersker flere distanser har muligheter
til å bli mester i flere øvelser i ett og samme mesterskap. Antallet som deltar i en og samme
øvelse varier selvsagt, men f. eks under NM på Ørland i juni 2017, var det 67 deltagere i en
og samme øvelse, nemlig grovpistol, som Pål Hembre vant med summen 580 poeng.
Pål Hembre ble født 20. april 1963 i Molde. Han er 177 cm høy og 80 kg og står godt og
stødig, vel en forutsetning for å lykkes. Han har militær grad, og kan derfor være med i de
militære mesterskapene. Pål har flyttet litt rundt og representert forskjellige klubber, blant
annet Stjørdal, Levanger, Oslo, Kirkenes og Bærum. Pål Hembre bor for tiden i Haslum i
Bærum med sin familie, hvor selvsagt skyting preger hele familien og hele døgnet, der han
jobber som statiker for Skytterforbundet. Hans tre sønner: Ludvik, Mattis og Tim Leo har
arvet farens interesse og er i dag alle tre habile juniorskyttere. Tvillingsønnene Ludvik og
Mattis tok dobbeltseier under NM på Ørland i år både i finpistol og i standardpistol. Ludvik
satte sågar norsk rekord med finpistol i ungdomsklassen med 548.

Pål Hembre i Amund Hagens penn

Pål Hembre vet ikke hvor lenge han kommer til å holde på, det har selvsagt med synet å gjøre.
Det må være godt, samt en bør ikke skjelve i musklene. Han viser i den forbindelse til Ragnar
Skanåker som ble svensk mester i en alder av 74 år.

For mange toppidrettsutøvere har idretten blitt en livsstil. Slik også for Pål Hembre. Likevel
er han ganske så flink til å koble ut med noe helt annet, trolig en viktig egenskap for å lykkes.
Da benytter han sine kreative evner og holder på med litt treskjæring. Med det store antall
reisedøgn i året, blir det ikke så mange muligheter til å besøke sine foreldre i Husbyvegen på
Stjørdal. Men ved slike besøk benytter han anledningen til å ta noen dager fri på hytta på
Ytteråsen i Stjørdal. Natur, jakt og fiske hører vel ganske så tett sammen med skyting.

Pål Hembre under Nordisk 2017 (foto: Hallgeir Huse)

Offisiell oversikt hva gjelder Pål Hembre pr. august 2017
Merits

Event

Score

Year

Comment

Military World Championship
Ind:
03 Gold, 03 Silver, 03 Bronse
Team: 03 Gold, 07 Silver, 04 Bronse

Center Fire

596

2000

Nations best

Mil rapid fire

595

2011

Eg nat best

Military Nordic Championship
Ind:
30 Gold, 13 Silver, 07 Bronse
Team: 45 Gold, 13 Silver

Standardpistol 586

1993

Nations best

Olympic R Fire 589

2013

Nations best

ISSF World Championship
Ind:
01 Gold, 02 Silver, 01 Bronse
Team:
02 Silver

Freepistol

561

2009

Airpistol

586

2010

ESC European Championship
Ind:
02 Gold, 01 Silver, 01 Bronse
Team: 05 Gold, 05 Silver, 02 Bronse

Sportpistol

595

2012

Nations best

Mil.RF, cal. 22 598

2011

Nations best

ESC European Cup Final:
05 Gold, 04 Silver, 02 Bronse

Freepistol 25m 570

2012

Nations best

ESC European Cup:
12 Gold, 07 Silver, 03 Bronse

NAIS cal. 22
Air-sprint

2012
2013

Nations best
Nations best

Nordic Champion
Nordic Team Champion
Norwegian Champion

300
300

5 times
8 times
136 times

Hvor mange laggull Pål Hembre har vært med å ta for sine ulike klubber, er det ingen som
vet, men han mener selv det kan være ca. 70 stk.

Topp fem hva gjelder NM-gull individuelt (pr. oktober 2017):
1. Pål Hembre
2. Harald Stenvaag
3. Gerd Kvale
4. Irene Dalby
5. Laila Schou Nilsen

pistol
136
rifle
106
svømming 102
svømming
97
ulike idretter 86

Regner vi mesterskapstitler og medaljer fra Nordisk, NM, EM og VM til sammen har Pål
Hembre ca. 200 mesterskapstitler og 200 mesterskapsmedaljer.
La oss avslutte dette lille kapitlet med følgende: 25. januar er navnedag for Pål. På den gamle
primstaven har dagen en armbrøst (eller en bue) som symbol. I gamle dager ble dagen også
kalt for «Pål skytter». Kanskje ikke rart at han ble skytter?

