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NSU’s lover
NSU’s skytereglement

NSU’s lov
NSU’s skyteregleme



Bartholomaus Joseph Kuchenreuter, 1782-1864,
Konstruerte og produserte i 1854/55, etter min 
mening, en av de vakreste pistoler som noengang 
er laget. Denne er reprodusert av Divide Pedersolli.
Tek. ua. red.
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Da har jeg igjen tatt over produk-
sjon av vår utmerkete blekke. 
Denne gangen ikke som avsvarlig 
redaktør men mer som en tekni-
ske redaktør der styret har det 
redaksjonelle ansvar.

Jeg har styrets tillit til å fritt 
utforme det grafi ske designet og 
vil også, når tid og inspirasjon 
tillater det, skrive egne artikkler 
til allmen opplysning.
Inspirert av forrige utmerkede 
redaktør benytter jeg noen 
designelementer fra hans tid som 
redaktør. Dog i min egen tapning.
Du får tigi meg for det, Øyvind.

Det kommer neppe som noen 
overraskelse at min interesse for 
historie igjen kommer til å prege 
utformingen av Muskedunderen.

I dette nr. settes fokus på oppda-
tering av NSU’s lover og skyte-
reglement.
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Oppdatering av NSU’s lover og skytereglement

Som en service til de ærede skyttere ønsket Styret og gi ut NSU’s lover og skytereglement i et 
format som gjør det enkelt å bringe med seg. Denne utgave av Muskedunderen inneholder 
hele den, til nå, oppdaterte teksten til NSU’s lover samt Skytereglementet. Styret gjør opp-
merksom på at denne teskten også ligger ute på NSU’s nettside for nedlastning.
Tek. ua. red. gjør oppmerksom på at sidetallene i teksten her ikke stemmer overens med 
teksten som ligger på nettsiden.

I tilegg til dette må man ta hensyn til det offentliges behov for regulering av det sorte krudt. 
Dette er som kjent defi nert som spregngstoff og det er spesefi kke regler for håndtering og 
transport. Disse reglementer fi nnes også på NSU’s nettside.

Lege leve byråkratiet!
Tek. ua. red.

Norsk Svartkruttunion
Postadresse:
Norsk Svartkruttunion c/o Ståle Helland
Rågrasmyra 5, 6622 Ålvundfjord

Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Styret
President   Stål Helland      shelland@sundals.net                 Mob. 918 58 920
Visepresident Jørn Olav Larsen jol-lar@online.no              Tlf. 37 04 00 45    Mob. 949 89 886
Sekretær  Per Ljørgodt  per.ljorgodt@hotmail.com                               Mob. 922 64 088
Kasserer  Oddvar Deberitz o-deb@online.no  Tlf. 62 96 43 80    Mob. 977 63 412
MLAIC delegat Dag Magne Winge damawing@online.no  Tlf. 73 92 66 72    Mob. 952 07 493

Teknisk uansvarlig redaktør Muskedunderen
Tom Ove Låver  tol1808@getmail.no    Mob. 997 05 199

Distriktsrepresentanter
Sør- og Vestlandet Martin Meltzer mar-melt@online.no       Mob. 952 31 630
Østlandet  Dagfi nn Torp  dagfi nntorp@hotmail.no              Mob. 971 70 892
Midt-Norge Torgeir Wærdahl torgeiwa@online.no  Mob. 911 12 297
Nord-Norge Sverre Kvalø svekva@gmail.no  Mob. 952 25 292

Kontonummer: 0530.10.18985    
Medlemskontingent: 200,-
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Presidenten har ordet

Jeg vil takke generalforsamlingen for den tilliten som be vist meg ved at jeg igjen 
ble valgt som unionens president. 

Dette er et verv som jeg i utgangspunktet hadde håpet at andre kunne besitte. Grunnen til 
at jeg ønsket å returnere er at jeg er svært lite fornøyd med den oppdateringen som de to 
siste presidentene har gjort med hensyn til vårt skytereglement og våre lover. Det har vært
store justeringer i disse dokumentene og det påtroppende styret i 20101 mottok greie 
Word-fi ler som var nesten oppdatert for både våre lover og skytereglement. Som dere ser 
så har styret valgt å inkludere begge disse oppdaterte dokumentene i denne utgaven av Muskedunderen. 
Begge disse dokumentene vil etterhvert også bli tilgjengelige på vår nettside.

Det kom en oppdatering av skytereglementet i 2013 (versjon A1.1). Denne versjonen er ikke i overen-
stemmelse med generalforsamlingenes vedtak. Klassen Pape (replika patronhagle) ble foreslått og vedtatt 
på generalforsamlingen i 2011. Problemet er at denne klassen ikke er nevnt i det offi sielle referatet fra 
generalforsamlingen (2011), og da er klassen ikke en NSU-klasse.  Det nye styret har satt sammen et 
nytt skytereglement (versjon A2). Denne versjonen tar utgangspunkt i versjon A1 og de vedtakene som 
de signerte referatene fra generalforsamlingene i  2011i 2011 og 2013 beskriver. I motsetning til versjon 
A1.1, blirer alle justeringene fra versjon A1 markert (rød skrifttype), slik at dere ikke trenger å korrektur-
lese 30 sider for å fi nne ut hva som er forandret i skytereglementet. 

Det bør være en selvfølge at forandringer i skytereglementet og våre lover blir oppdatert kontinuerlig. 
Det vil derfor komme et lovforslag til neste generalforsamling som gir fremtidige styrer en tidsfrist for 
slike oppdateringer. Styret regner med at den neste Muskedunderen vil inneholde en oppdatert versjon av 
våre lover. Den blir naturlig nok ganske lik det forslaget som vi hadde i MD 2/2011. 
Det ble ikke valgt noen redaktør på årets generalforsamling, og styret fi kk i oppdrag å fi nne en funksjonell 
løsning. For Muskedunderens vedkommende har vi vært så heldige å få Tom Ove Låver tilbake som 
redaktør. Dette er andre gangen Tom Ove redder NSU i en redaktørkipe. Han tok over etter at den forrige 
redaktøren trakk seg høsten 2007. I 2009 gav han stafettpinnen som ansvarlig redaktør videre til Barb 
Grisdale-Helland. Tom Ove pensjonerte seg ikke helt siden han hjalp Barb med det tekniske for nettsiden 
til NSU. Etter ønske fra Tom Ove har styret ansatt ham som teknisk redaktør for Muskedunderen. Kon-
sekvensen av dette er at Tom Ove ikke har styrefunksjon i NSU. Han får møterett, men ikke stemmerett, 
på styremøtene. Han får også det samme økonomiske honorar som styremedlemmene får. Men Tom Ove 
har ikke ansvar for det som står skrevet i Muskedunderen. Den ansvarlige redaktør funksjonen er det sty-
ret i helhet som tar. Styret vil igjen takke Tom Ove for den store tjenesten som han gjør Norsk Svartkrut-
tunion.

For nettsidens vedkommende er vi i prosessen med å bygge opp en ny nettside. Per Ljøgodt har tatt på seg 
jobben å administrere denne siden som vi håper blir oppegående snart. Takk Per.
Arnfi n Egeli som ble valgte til distriktsrepresentant for Sør- og Vestlandet har trukket seg pga utforutsatte 
hendelser.  Martin Meltzer fra Arendal har blitt forespurt av styret om å ta på seg dette vervet. Han takket 
ja til å tre inn som ny distriktsrepresentant for Sør- og Vestlandet. Velkommen om bord Martin.

Det har vært enkelte komplikasjoner i forbindelse med overtakelsen av presidentembetet. Det første som 
dukket opp var at den forrige MLAIC-delegaten ikke hadde meldt på landslaget til EM i Østerrike. Siste 
påmeldingsfrist var uken før NSU´s generalforsamling. Opprydningen i dette var heldigvis ikke for van-
skelig, men det burde være en selvfølge at våre tillitsvalgte overlater vervene sine til etterkommerne på et 
ryddig vis. Den andre opprydningssaken var heller trist. I det forrige styret var det en del intern diskusjon 
om organisasjonens økonomi og regnskap. 



Som en del av denne prosessen brukte den forrige presidenten sin makt til å instruere banken vår til å 
sende bilag og bankutskrifter til ham og ikke til kassereren som det bestandig har vært gjort.  

Dette skjedde i mars 2013 uten at resten av styret ble informert eller at dette ble tatt opp som sak på et 
styremøte. Vi instruerte banken om å reversere denne praksisen. Uten bilag var det ikke så greit å være 
kasserer. Den mest beklagelige situasjonen som dette medførte var at jeg fi kk oppringning fra et nytt NSU 
lag (Tønjum pistolklubb). Dette laget hadde gjort alt det formelle korrekt, men både medlemskort og 
Muskedundren uteble. Med hjelp fra Tønjum pistolklubb og vår bank fi kk vi ryddet opp i denne situasjo-
nen. Nå er det bare et par mindre bilag som mangler. På unionens vegne beklager jeg herved at Tønjum 
pistolklubb fi kk en så uverdig velkomst i Norsk Svartkruttunion. 
Dette har blitt en fet Muskedunder, og styret har av plasshensyn skjøvet en del saker over til neste Muske-
dunder, deriblant den oppdateringen på lagerbeholdningen til NSU som generalforsamlingen i år ba om.

På styremøte den 4. november approberte vi en del stevner. NM-bane går til Trondhjems Pistolklubb i 
månedskifte juni/juli. NM Felt ( 26-27 april) og NM hagle (24-26 mai) blir i Grimstad. Mens Nord & Sør 
har fått NM langhold for 2014 og DM Østlandet. DM 25 og 50 meter (14-15 juni) for Sør- og Vestlandet 
blir også i Grimstad. Det kommer mere utfyllende informasjon om disse og andre approberte stevner i 
neste utgave av Muskedunderen.

Ståle Helland
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Generalforsamlingen 2013

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK
SVARTKRUTTUNION 28.6.2013.
STED: IMENESBANEN, GRIMSTAD

Før møtet startet ble unionens 30 års jubileum markert med kake og 
Ragnar Hegge fi kk plakett for arbeidet han har gjort for unionen i denne perioden.
Møtet startet kl: 19:50

Møtet ble startet ved at Ove Bø, Arne Riis og Grimstad Svartkruttlag fi kk utdelt 
unionens vimpel.

1. Godkjenning av stemmeberettigede representanter.
39 stemmeberettigede fra klubbene.

2. Vedta saksliste og forretningsorden.
Godkjent.

3. Valg av ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Ragnar Hegge.
Referent: Per Ljøgodt

4. Representanter til å underskrive protokollen.
Willy Morthen
Paul Ove Haugen

5. Styrets årsberetning.
Godkjent.

6. Behandling av revidert regnskap.
Godkjent.
Beholdningslista m/beløp sendes ut med referatet fra generalforsamlingen.
Bankkonti med beløp påføres.
Status på regnskapet må komme frem.

7. Vedtak av budsjett for NSU 2013.
Godkjent
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8. Innkomne forslag.

Forslag til justering av NSU´s lover fra Ålvundfjord & Ålvundeids skytterlag.

Forslag 1: Nettredaktør
Bakgrunn: Til nå har MD-redaktøren og Nettredaktøren vært samme person. Det 
kan bli vanskelig å fi nne personer som dekker begge disse interesseområdene, og 
det foreslås at redaktørjobben splittes i to styreverv:
 • Muskedunder redaktør
 • Nettredaktør

Dette krever følgende forandringer i lovene:
Under § 6.6.1.
Nytt underpunkt «e»:
e) Muskedunder redaktør for 2 år

Nytt underpunkt «f»
F) Nettredaktør for 2 år
De andre underpunktene får fortløpende bokstaver
Nytt underpunkt «o, p og q»:
o) President, kasserer, Muskedunder redaktør og MLAIC delegat velges samtidig
p) Visepresident, Nettredaktør og sekretær velges samtidig og i de mellomliggende år.
q) En person kan inneha to styreverv, med har kun en stemme og får kun et 
styrehonorar

Nytt § 7.1
«7.1 Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer, Muskedunder 
redaktør, nettredaktør og MLAIC-delegat.»

VEDTAK: Ålvundfjord & Ålvundeids skytterlag trekker punkt Q i forslaget.
Resterende forslag ble vedtatt med 26 stemmer for, 5 stemmer mot og 8 stemte 
blankt.

Forslag 2:

I det nordiske samarbeidet går sekretærjobben på sirkulasjon mellom landene. 
Det er ønskelig at denne personen er et styremedlem når det er NSU´s tur til å ha 
dette vervet. 
Forslag til et nytt § 7.6:
«Når det skal være norsk sekretær i den nordiske samarbeidsorganisasjonen 
(Muzzle Loaders Associations Scandinavian Committee (MLASC)) skal sekretæren 
være et styremedlem i NSU»

VEDTAK: Det er den nederste delen av forslaget (i anførselstegn) som er stemt over.
Godkjent med 25 for og 13 mot. 1 blank.
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Forslag fra NORD & SØR.

Forslag 1:
Vi ønsker at det i klassene Lefaucheux og Pape skal være krav til utvendige haner.
Dette vil gjøre det enklere for oss i våpenkontrollen p.g.a. så mange modeller.
VEDTAK: Forslaget trekkes.

Forslag 2:
Vi ønsker at det skal være fri haglestørrelse i Norge, men på nordisk, EM og VM 
følger vi kravet på 2,55 mm.
Grunnen er ujevn tilgang til denne haglestørrelsen og vi ønsker at medlemmene 
skal få bruke det de har, får kjøpt eller lagd selv.

VEDTAK: Vedtatt med 30 mot 3 stemmer. 6 stemte blankt

Forslag 3:
Vi ønsker at det skal være pengestøtte til NM leirdue på lik linje med andre NM.
Leirdueskyting er en gren som vokser og vokser, og er i dag større enn feltskyting.
Vi ønsker at støtten skal være på kr. 10,000,-.
VEDTAK: Godkjent med applaus

Forslag 4:
Vi ønsker også lagskyting i klassene Lefaucheux og Pape.
For Lefaucheux er forslag til navn på klasse Husqvarna.
For Pape er forslag til navn på klasse Kongsberg.
I begge lagskytingene er O og R blandet.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt (Pape strykes da dette ikke er en godkjent klasse)

Forslag 5:

Dagens tekst i skytereglementet.
Klasse Norsk NSU - 18 lødig militær kammerlader – Individuell – O.
Våpentype: Militær 18 lødig Norsk kammerlader som ikke er modifi sert.
Sikter: Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte.
Avtrekk: Orginal.
Kaliber: 18 - lødig.
Skive: 200 meter Fransk militærskive.
Stilling: Liggende.
Avstand: 100 meter.
Lag: Ikke lag.
Spesiell regel: Det er ikke tillatt med skytejakke

Teksten endres til:
Klasse Norsk NSU - 18 lødig kammerlader – Individuell – O.
Våpentype: 18 lødig Norsk kammerlader som ikke er vesentlig modifi sert.
Sikter:
(Våpnet kan være kuttet til det ytterste båndet p.g.a rust/skader)
Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte.
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Avtrekk: Orginal.
Kaliber: 18 - lødig.
Skive: 200 meter Fransk militærskive.
Stilling: Liggende.
Avstand: 100 meter.
Lag: 18 lødig kammerlader.
Spesiell regel: Det er ikke tillatt med skytejakke

VEDTAK: 21 stemte for og 14 stemte mot. 4 stemte blankt.
Det ble først stemt over om vi skulle tillate lagskyting og dette ble godkjent med 
applaus.

Forslag fra Eidsberg Flint & Perkusjon.

Forslag nr. 1, skytereglementet og sikkerhetsregler.

A- All skyting foregår etter MLAIC`s reglement, og oppgraderes fortløpende etter 
dette.

B- For de (særnordiske) klasser som MLAIC ikke har noe reglement for, brukes 
det nordiske.

C- For de klasser som kun skytes i Norge er det utarbeidet egne regler.

Intensjon:
Ved å bygge opp regelverket på denne måten vil det være enklere for den enkelte 
skytter å holde seg oppdatert på reglene. Hvis man skal delta i internasjonale 
stevner behøver ingen være i tvil om hvordan ting skal foregå.
Oppdatering av regler er enkelt, fordi vi har bare de særnorske klassene å foran-
dre.
Når det gjelder forandringer av regler i MLAIC, og det nordiske samarbeidet har vi 
fremdeles påvirkingskraft.
Det er ingen ulempe ovenfor myndighetene at reglen er like over hele verden.

VEDTAK: Forslaget er nedstemt. 11 Personer stemte for, 21 Personer stemte mot.

Forslag nr. 2

Vi foreslår at det innleies en regnskapsfører til å føre NSU`s regnskaper.
Kassereren har mer enn nok å gjøre allikevel, så dette vil lette hans arbeide. Uten 
dette tiltaket kan det bli vanskelig å fi nne noen som vil påta seg dette vervet i 
framtida, på grunn av arbeidspresset og ansvaret. Omsetningen har blitt såpass 
stor at det kan være greit å få oppdaterte regnskaper f eks til hvert styremøte. 
Med den manuelle føringen vi har i dag er ikke dette mulig. Den økonomiske
situasjonen vår tilsier at vi har råd til dette.

VEDTAK: Nedstemt med 19 mot 10 stemmer.
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9. Valg av representanter til tillitsverv.

Styret:

President:  Kjell Bergersen og Ståle Helland
  Kjell fi kk 15 og Ståle fi kk 20 stemmer.
  Ståle Helland valgt for 2 år.

Visepresident:  Ikke på Valg

Sekretær:  Ikke på Valg

Kasserer:  Oddvar Debertiz valgt for 2 år.

Redaktør:  Det nye styret må anskaffe ny redaktør.

MLAIC-delegat:  Odd Flomark og Dag Magne Winge
  Odd fi kk 12 og Dag Magne 23 fi kk stemmer.
  Dag Magne Winge valgt for 2 år.

Distriktsrepresentanter:

Sør- og Vestlandet Arnfi nn Egeli
Østlandet:  Dagfi nn Torp
Midt-Norge:  Torgeir Wærdahl
Nord-Norge:  Pål Kvalvik

2 revisorer:  Terje Strøm Olsen og Terje Wærdahl

Leder og 2 medlemmer til NSU’s domsutvalg:
Leder:   Rune Stensrud. Trekker seg. Ny leder: Jørn Olav Larsen

Jury til NM skive:  Per Ljørgodt, Ragnar Hegge og Paul Ove Hauge

Møtet hevet kl. 23:45

Protokollen godkjent:
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Styrets årsberetning for perioden 2012-2013

Det har avholdt seks styremøter i perioden. 
Det har vært et ganske rolig år for NSU. 
Blyhagl dispensasjonen var klar like oppunder jul 2012 og gjelder for to år.

Måten NSUs regnskap føres på har hvert diskutert i hele perioden.
Konklusjonen er vel at unionen må skaffe seg et godt regnskapsprogram. 
Det har ogsa blitt diskutert om NSU trenger en ekstern regnskapsfører. Styret
besluttet også tidlig i perioden a oppdatere NSUs skyte reglement. Dette viste
seg å ta I itt lengere tid enn planlagt, men er nå på plass. 

Styret har også jobbet med utsendelsen av MD som tar så alt for lang tid etter 
at den ferdig fra trykkeriet. Det har også vært diskutert om medlemsbladet kan 
sendes rett fra trykkeriet. MD har ogsa vært fraværende til tider i perioden pga. 
redaktørens store arbeidsmengde privat. 

Nordisk Mesterskap har også tatt mye av tiden til styret i perioden. MLAIC del-
egaten har sammen med kasserer gjort det meste arbeidet her. EM i Østerrike til 
høsten og bussturen sammen med svenskene har også tatt mye tid for delegaten. 

NSU har fatt en del henvendelser fra våpen utvalget angående diverse media 
oppslag som til dels har vært helt feil eller i beste fall villedede. Disse har NSU 
besvart og våpenutvalget har tatt dette opp med justis dept. 

Ellers har møtene i styret bestått av vanlige styremøtesaker.

For styret
Kjell Bergersen.



Verdensmesterskapet i 2014 skulle gått i Sør-Afrika. 
Lovendring der gjør at mesterskapet fl yttes til Granada 

i Spania i tidsrommet 28/9-5/10 2014. 
Innbydelsen er tilgjengelig og vil komme på NSU`s nettside. 

Innbydelsen kan i dag leses på den svenske nettsida: 

http://www.sssf.net/
    
Jeg oppfordrer alle som kan tenke seg å delta om å ta kontakt nå, for 
dersom det blir nok påmeldte så vil det bli buss sammen med svenskene 
for de som ønsker det.

Nordisk mesterskap i svartkruttskyting blir arrangert i København i 
helgen 18. til 20. juli

DMWinge
MLAIC-delegat 

Informasjon fra MLAIC delegaten
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Norsk Svartkruttunion

1. Innledning 

1.1 Norsk Svartkrutt Union (NSU) er en sammenslutning av norske skytterlag og grupper 
av andre lag som har skyting med svartkruttvåpen på sitt program. 

1.2 NSU er en politisk nøytral organisasjon. 

1.3 NSU er tilsluttet Muzzle Loaders Associoations International Committee (MLAIC) og 
Muzzle Loaders Associoations Scandinavian Committee (MLASC) og kan være tilsluttet 
andre nasjonale eller internasjonale organisasjoner. 

1.4 Nye versjoner av NSU’s  lover (inklusiv Skytereglement m/vedlegg) blir i framtiden 
identifi sert ved approbasjonsdato på forsiden (2011). 

2. Formål 

2.1 NSU skal 
a) som sentralorganisasjon for skyting med svartkruttvåpen organisere og lede arbeidet for 
svartkruttskytingens fremme 

b) ta vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster og samle de interes-
serte til sosiale sammenkomster. 

c) Ha et oppdatert Skytereglement og fremme konkurranseskyting med svartkruttvåpen 
etter MLAIC's regelverk og ånd. NSU aksepterer automatisk nye forandringer som gjøres 
i regelverket til MLAIC. Forandringene må være i overensstemmelse med norsk lovgivn-
ing og ikke i strid med allerede vedtatte regler for NSU. Etablering av nye klasser skal 
imidlertid approberes på et årsmøte før de blir offi sielle NSU klasser (2011.)

d) representere norsk skyting med svartkruttvåpen internasjonalt samt være 
bindeledd og kontaktorgan for MLAIC og andre internasjonale organisasjoner. 

3. Medlemskap 

3.1 Som medlem av NSU kan opptas ethvert skytterlag eller annen forening som 
tilfredsstiller følgende krav: 
- Minst en av NSU’s skytegrener på sitt aktivitetsprogram. 
- Følger NSU’s sikkerhetsregler (2011).
- Minimum 5 medlemmer. 
- Opplæringsprogram for nye medlemmer.
- Vedlagt søknaden skal det ligge en signert LOVNORM FOR LAG TILSLUTTET NORSK 
SVARTKRUTT UNION (2011).

3.2 Søknad om opptagelse i NSU skal inneholde opplysninger om antall 
medlemmer. 
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3.3 Lag eller forening som ønsker å melde seg ut av NSU, må sende skriftlig melding om 
dette til styret. Medlemskapet opphører i så fall fra utgangen av det år utmelding skjer. 
Utmelding fritar ikke for skyldig kontingent. lag som skylder kontingent for mer enn ett 
år, kan strykes av medlemsfortegnelsen.

4. Kontingent 

4.1 Lagene skal svare kontingent til NSU etter de satser og regler som til enhver tid er 
vedtatt på NSU's generalforsamling. 

5. Organisasjon 

5.1 NSU organiseres i fi re distrikter - Sør- og Vestlandet, Østlandet, Midt-Norge og Nord-
Norge. 

5.2 Hvert distrikt har en distriktsrepresentant valgt av generalforsamlingen (2007).

5.3 Alle organisasjonsledd og medlemmer av NSU plikter å rette seg etter gjeldende lov 
for NSU, samt vedtak og bestemmelser som er i samsvar med disse lover. 

5.4 NSU ledes av en Generalforsamling og et Styre. NSU's virksomhet utøves gjennom 
distriktsrepresentanter og tilsluttede lag. 

5.5 Muskedunderen er NSU's medlemsblad og kontaktorgan mellom medlemmene. Den 
utkommer så ofte det er behov for det, dog minst 4 ganger pr. år. Referater fra styremøtene 
trykkes i Muskedunderen. 

6. Generalforsamling 

6.1 NSU’s høyeste myndighet er ordinær Generalforsamling som holdes årlig i forbindelse 
med Norgesmesterskapet i baneskyting.

Forslag til behandling på generalforsamlingen gjengis i Muskedunderen sammen med 
innkallingen (2011).

Styret, distriktsrepresentantene og tilsluttede lag har rett til å fremsette forslag. 

6.1.1. For at et lovforslag skal være gyldig må det inneholde en eksakt lovtekst (2011). 

6.1.2. Ordlyden i en eventuelt vedtatt lovforandring (inklusiv Skytereglement m/vedlegg) 
skal signeres av oppnevnte personer på årsmøtet for å være gyldig (2011).

6.2 Årsmelding regnskap offentliggjøres i Muskedunderen samtidig med innkalling til 
generalforsamlingen (Strøket i 2001).
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6.2 Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 3 ukers varsel etter 

1. vedtak av ordinær generalforsamling 

2. vedtak av styret 

3. krav fra minst en tredjedel av de tilsluttede lag. 
Ekstraordinær generalforsamling skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller 
kravet om innkalling til tinget. 

6.3 Stemmeberettigede representanter til generalforsamlingen er styret, distriktsrepresent-
antene og representanter fra tilsluttede lag. Lagene kan møte med det antall representanter 
det er betalt kontingent for.

6.3.1 Antall stemmer per lag:
 - 1 representant fra lag med medlemstall fra 1 til 10
 - 2 representanter fra lag med medlemstall fra 11 til 20
 - 3 representanter fra lag med medlemstall fra 21 og oppover (1997).

På generalforsamlingen kan ikke behandles lovforslag eller endringer i lov eller bestem-
melser som ikke er oppført på den utsendte sakliste. 

Andre saker som ikke er ført opp på saklisten kan behandles og avgjøres når 2/3 av de 
stemmeberettigede forlanger det under behandlingen av dagsorden.

6.5 Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. 
Ingen representant har mer enn 1 stemme. Bare representantene har tale-, forslags- og 
stemmerett. Medlemmer av valgte og utnevnte utvalg og komitéer har talerett i saker som 
sorterer under vedkommende utvalgs/komités arbeids- og ansvarsområde. 

6.6 Generalforsamlingens dagsorden er følgende: 

1. Godkjenne stemmeberettigede representanter. 

2. Vedta sakliste og forretningsorden. 

3. Velge ordstyrer og referent. 

4. Velge to representanter til å undertegne protokollen. 

5. Behandle styrets årsberetning. 

6. Behandle styrets reviderte regnskap for perioden. 

7. Vedta budsjett for kommende periode. 

8. Behandle innkomne forslag. 
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9. Velge representanter til følgende tillitsverv: 

a) President for 2 år 

b) Visepresident for 2 år 

c) Sekretær for 2 år 

d) Kasserer for 2 år

e) Muskedunder redaktør for 2 år (2013)

f) Nettredaktør for 2 år (2013)

g) MLAIC-delegat for 1 år 2 år (Årsmøtevedtak 2009) 

h) Distriktsrepresentant Sør- og Vestlandet for 1 år 

i) Distriktsrepresentant Øststlandet for 1 år 

j) Distriktsrepresentant Midt-Norge for 1 år 

k) Distriktsrepresentant Nord-Norge for 1 år 

l) 2 revisorer for 1 år 

m) Leder og 2 medlemmer til NSU’s domsutvalg for 2 år 

n ) Distriktsrepresentantene fungerer som NSU’s valgkomite (2004)

o) President, kasserer, Muskedunder redaktør og MLAIC delegat velges samtidig (2013).

p) Visepresident, nettredaktør og sekretær velges samtidig og i de mellomliggende år 

(2013).

q) Jurien for NM-bane, det året, velges av årsmøtet (2009).

6.7 Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler 
teller ikke og regnes som ikke avgitt. 
Når en kandidat ikke oppnår fl ertall (dvs. mer enn halvparten av de avigtte stemmer), 
foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd fl est stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
Alle vedtak på ordinær og ekstraordinær generalforsamling avgjøres med simpelt fl ertall 
når ikke annet er bestemt i loven. 

16



7. Styret 

7.1 Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer, Muskedunder redaktør, 
nett redaktør og MLAIC-delegat (2013).

Det skal holdes minst 4 styremøter hvert år. Styret er beslutningsdyktig med frammøtt 
antall, dog minimum tre. Vedtak gjøres med simpelt fl ertall. Ved stemmelikhet har 
formannen dobbeltstemme. 

NSU er en landsomfattende organisasjon, hvilket betyr at det ofte vil være stor geografi sk 
spredning av styrerepresentantene. En styrerepresentant kan derfor kreve å få delta på 
styremøtene via telefon (Skype.) (2011). 

7.2 Styret er NSU’s utøvende myndighet og skal lede NSU’s virksomhet i samsvar med 
denne lov og vedtak på generalforsamlingen. Styret skal besørge de løpende forretninger 
og tjene som samlende og koordinerende isntans for all virksomhete innen NSU. Styrets 
virksomhet fastsettes i instruks godkjent av generalforsamlingen. 

7.3 Styret kan utnevne komitéer og tilknytte assistenter til de enkelte verv etter behov. 

7.4 Styremedlemmer og assistenter får refundert utlegg som de har ved utførelsen av sine 
verv. 

7.5 Styret har kontrollmyndighet ved Norgesmesterskap og internasjonale/nordiske ste-
vner (våpenkontroll, jury etc.). Slike arrangementer i Norge skal godkjennes av NSU. 

8. Mesterskap og stevner 

8.1 Norgesmesterskap, distriktsmesterskap og stevner som er ført opp på NSU’s termin-
lister, skal avvikles i samsvsar med de til enhver tid gjeldende reglement for vedkom-
mende skytegren. 

8.2 Bestemmelser for NSU’s mesterskap og stevner fastsettes av generalforsamlingen i 
Skytereglementet. (2011)

8.3 Tid og sted (innbydelse) til VM, EM, nordisk mesterskap, norgesmesterskapene og 
distrikts mesterskapene publiseres i Muskedunderen og på vår internettside.(2011)

9. Rekorder 

9.1 Generalforsamlingen fastsetter NSU’s regler for rekorder. 

10. Straffebestemmelser 

10.1 Straffebestemmelser om forgåelser fastsettes av generalforsamlingen. 
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11. Oppløsning og lovendringer 

11.1 Forslag om oppløsning av NSU eller forandring av NSU som selvstendig skytter-
organisasjon må vedtas på 2 ordinære generalforsamlinger (med 1 års mellomrom) med 
minst ¾ fl ertall på begge generalforsamlingene (2009).

I tilfelle oppløsning tilfaller NSU's eiendeler og økonomiske midler medlemsforeningene 
ved fordeling i forhold til antall medlemmer i de enkelte foreninger. Protokoller og arkiver 
gis til Riksarkivet. 

11.2 Forandringer i denne lov kan bare foretas av ordinær generalforsamling med 2/3 
fl ertall. Endringer i 11.1 krever dog 3/4 fl ertall.

INSTRUKS FOR TILLITSVALGTE 

PRESIDENT 

Innkalle til styremøter og lede disse. 

Sette opp sakliste på grunnlag av innkomne forslag og sende denne ut til styremedlemmene 
til riktig tid. 

Påse at vedtak gjøres i tråd med NSU’s lover. 

Påse at styrevedtak og generalforsamlingsvedtak gjennomføres. 

Skrive styrets beretning til generalforsamlingen. 

Sortere og fordele posten til de andre styremedlemmene.

Ha ansvar for reglementet og utbedrelsen av disse til medlemmene.

VISEPRESIDENT 

Kunne tre inn i presidentens sted når denne er fraværende eller forhindret fra å møte, og as-
sistere presidenten generelt. 

Føre protokoll over Norgesrekorder, medaljer og bestenoteringer etc.

Sekretær 

Skrive protokoll fra styremøter og arkivere denne. 

Formidle kopi av protokoll til styremedlemmene etter hvert møte. 

Holde kartotek over all korrespondanse til og fra NSU, unntatt individuelle henvendelser 
som overlates til distriktsrepresentantene. 

Sørge for at nye medlemsklubber mottar NSU’s lover og regler, samt MLAIC’s lover og 
reglementer. 
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Kasserer 

Føre regnskap over alt av NSU’s økonomiske midler og kunne informere om dette på 
styremøter. 

Innkassere annonsepenger for Muskedunderen. 

Innkassere kontingenten fra medlemmene. 

Føre og holde ajour medlemskartotek og liste, med registrering av nye medlemmer, ut-
meldinger, strykninger og eksklusjoner. 

Refundere utgifter til styremedlemmene. 

Forvalte NSU's beholdning av medaljer, merker og diplomer etc., formidle disse til ar-
rangører og innkassere betaling for disse.

I samarbeid med MLAIC-delegaten melde på deltakere til internasjonale og utenlandske 
stevner og innkassere startkontingent for disse og sende den til arrangørene. 

Føre årsregnskap og legge dette fram for styret og generalforsamlingen. 

Sette opp budsjettforslag for kommende år sammen med styret og presentere dette for 
generalforsamlingen. 

Redaktør 

Samle og ordne stoff til Muskedunderen fra styremedlemmer, medlemmer og andre kilder. 

Utgi Muskedunderen til de bestemte tider. 

Føre protokoll over norske, nordiske og verdensrekorder, medaljer og bestenoteringer 

Holde arkiv over andre lands medlemsorganer. 

Skaffe annonsører til Muskedunderen. 

MLAIC-delegat 

Være NSU's kontakt overfor MLAIC 

Formidle informasjon til medlemmene fra MLAIC gjennom Muskedunderen. 

Være NSU's kontaktledd overfor andre lands svartkruttorganisasjoner. 

Organisering av EM/VM skal skje via MLAIC delegaten (2011).

Distriktsrepresentanter 

Representere og markedsføre NSU og skyting med svartkruttvåpen i sitt distrikt. 

Representere sitt distrikt overfor NSU's styre. 
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Samle og fremskaffe stoff og annonsører til Muskedunderen i sitt distrikt. 

Besvare individuelle henvendelser fra medlemmer og andre med forespørsler om 
medlemskap, reglement etc., og holde arkiv over denne korrespondanse for sitt distrikt.

STRAFFEBESTEMMELSER OM FORGÅELSER 

§ 1 Virkeområde 

Forholdet til konkurranseregler 
Disse straffebestemmelsene gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilslut-
tet NSU. Bestemmelsene gjelder også for lagsmedlemmer, skyttere, trenere og ledere. 
Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff. 

Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser, men ha egne konkur-
ransebestemmelser som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse av konkurransere-
gler og som administrative forføyninger, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: 
Irettesettelse, bot, tap av plasseringer og resultat og utelukkelse fra deltagelse i et bestemt 
tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. 

§ 2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser 

Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd: 

A) Bryter lover, vedtak, sikkerhetsforskrifter eller bestemmelser eller unnlater å etterkom-
me pålegg fra overordnet ledd. 

B) Begår økonomiske misligheter, utøver rettsstridig vold eller på annen måte opptrer 
uredelig eller uhøvisk. 

C) Gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer. 

D) Arrangerer eller deltar i arrangement eller oppvisning med diskvalifi sert eller 
ekskludert lag eller lagsmedlem, eller deltar i idrettsrelatert virksomhet i land NSU 
har vedtatt ikke å ha idrettslig samkvem med. 

E) Å nyte alkohol/rusmidler på bane, anlegg eller garderobe for skyttere, ledere eller lag. 

F) Eller på annen måte opptrer slik at det kan skade NSU`s eller svartkruttskytingens 
anseelse. 
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§ 3 Skyld. Villfarelse 

For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de 
tilfeller som er beskrevet i § 1-2 annet ledd. 

En forutsetning for at et organisasjonsledd kan straffes, er at noen som har handlet for 
organisasjonsleddet har utvist skyld. 

Manglende kjennskap til straffebestemmelser eller konkurranseregler etter at disse er gjort 
kjent i samsvar med § 1-1 tredje ledd, er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

§ 4 Straffer 

De straffene som kan idømmes er: 

A) Irettesettelse 

B) Bot 

C) Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv 

D) Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (diskvalifi kasjon) 

E) Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) 

F) Tap av rett til å arrangere stevner, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner. 

G) Tap av hedersbevisning. 

Domsutvalget kan i forbindelse med fastsettelse av reaksjonen bestemme at den det 
gjelder, utelukkes fra fremtidig deltagelse i nasjonale mesterskap og internasjonalt i 
enhver sammenheng 
I forbindelse med straff kan det idømmes tap av premier/mesterskap/rekorder når den 
straffbare handling kan ha hatt innfl ytelse på det oppnådde resultat. 
Straff etter bokstavene C) til F) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. 

§ 5 Foreldelse 

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. 
Foreldelsen avbrytes når en sak anmeldes til NSU`s domsutvalg. 
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§ 6 Saksbehandling 

Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde forgåelse, men bare organisasjon-
sledd har påtalerett, dvs. kan kreve at en sak blir reist. 

Når anmeldelsen er godkjent av et organisasjonsledd, skal den inngis skriftlig til NSU`s 
domsutvalg så snart som mulig 

Anmeldelsen sendes snarest mulig og senest innen 2 uker i rekommandert brev til den 
anmeldte, som gis en frist på minst 3 uker til å komme med sine bemerkninger til den 
inngitte anmeldelse. Samtidig gjøres anmeldte oppmerksom på at saken kan bli avgjort på 
grunnlag av den inngitte anmeldelse, dersom vedkommende unnlater å fremkomme med 
sine bemerkninger innen den fastsatte tid.
 
Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. NSU`s domsutvalg skal påse at saken under 
forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis 
og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir 
avgjort. Part har rett til å kreve muntlig forhandling, med mindre domsutvalget fi nner at 
dette ikke er nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal 
partene varsles og ha rett til å være tilstede, eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis 
som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn for 
avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.

Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv er interessert i 
saken, har inngitt anmeldelse, eller vært med på behandlingen av den i lavere instans eller 
som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne, eller det foreligger 
andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet. 

Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses bevist, og 
hvilken straffebestemmelse som legges til grunn.

Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal sendes anmeldte i re-
kommandert brev. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen 
og om til hvem kravet om overprøving skal rettes. 

§ 7 Suspensjon 

Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 4 bokstav C) eller D) 
og særlige grunner taler for det, kan NSU`s domsutvalg beslutte at den det gjelder sus-
penderes. Suspensjon kan besluttes for inntil 2 måneder av gangen. Den samlede suspen-
sjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved 
endelig dom. 
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I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter NSU`s domsutvalg bestemmer in-
nenfor de rammer som fremgår av § 4 første ledd bokstav C) og D). Suspensjonstiden skal 
komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt. 

Den som blir suspendert, skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsved-
taket kan ankes inn for NSU`s styre.
 
§ 8 Overprøving 

Anmeldende organ og domfelte kan anke en avgjørelse til NSU`s styre. 
Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent 
med avgjørelsen. Kravet fremsettes for NSU`s domsutvalg og sendes av dette sammen med 
sakens dokumenter til NSU`s styre som skal foreta overprøving. 

En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre ankein-
stansen fi nner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last, eller det av særlige 
grunner fi nnes rimelig at anken likevel blir prøvd.
 
Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 6 får tilsvarende anvendelse. 

Ankeinstansen kan: 

A) Avvise saken p.g.a. formelle feil 

B) Oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi ret-
ningslinjer for den nye behandling 

C) Stadfeste den påklagde avgjørelsen 

D) Avsi ny dom

§ 9 Straffens ikrafttreden 

Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i 
straffen, jfr.§ 7annet ledd. 
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§ 10 Offentligjørelse. Taushetsplikt. 

Saker som behandles etter disse bestemmelsene skal vanligvis ikke offentliggjøres. 
Den instans som treffer avgjørelse i saken kan når særlige grunner foreligger, vedta at 
avgjørelsen skal offentliggjøres, og på hvilken måte dette skal skje. NSU`s styre kan gi 
regler om taushetsplikt. 
NSU`s styre kan vedta offentliggjøring i saker hvor dette fi nnes påkrevet av allmenne 
hensyn. 

§ 11 Saksomkostninger. Utgiftsdekning.
 
Dersom anmeldte helt eller delvis frifi nnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostnin-
ger i den utstrekning disse fi nnes rimelige og nødvendige. 
Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. Utgifter 
til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses 
som rimelige. 

Når part er tilstede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra domsinstansen, kan 
instansen beslutte å erstatte reise-og diettutgifter etter NSU`s satser, jfr. dog første ledd. 
Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke, jfr. første ledd. 
Hvis domfeltes forhold gir grunn til det, kan domsinstansen ilegge vedkommende saks-
omkostninger. 

§ 12 Gjenopptagelse 

Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NSU`s 
styre, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et 
annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort, 
gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er 
overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling. 

Begjæring om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir 
begjæringen om gjenopptagelse avslått, kan den overprøves, unntatt for avslag behandlet 
av NSU`s styre. 
Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptagelsesinstansen 
hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken. 
Bestemmelsene i § 6 får anvendelse så langt de passer. 

§ 13 Benådning 

NSU`s generalforsamling kan etter søknad når særlige omstendigheter taler for det, gi 
benådning.
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Følgende deler av NSU’s lover ble overført til Skytereglementet 
på generalforsamlingen 2010:

 1. FELLESREGLEMENT 
 2. FELTSKYTING 
 3. REGLEMENT FOR METALLSILHUETT MED 
  MUNNLADERVÅPEN 



LOVNORM FOR LAG TILSLUTTET NORSK 
SVARTKRUTT UNION

Lov for .............................................................................................................. 

Stiftet ......................... (dato) 

Vedtatt den ............................ med senere endringer senest av ...................... (dato) 

Godkjent av .............................................. den .................................. 

1 Formål 

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme arbeidet for å ta vare på norsk 
våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster. 
2 Laget er medlem av Norsk Svartkrutt Union (NSU). 

Laget har sete i ....................................................................... kommune. 

3 Medlemmer 

Enhver som innordner seg lagets og overordnede myndigheters lover kan tas opp som 
medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er 
medlem av lag tilsluttet NSU. 

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas 
opp uten at forpliktelsene til andre lag innen NSU er ordnet. 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha 
stemmerett må et medlem ha fylt 16 år, ha vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt 
forhold til laget i orden. 

Ethvert medlem plikter å overholde NSU's og lagets lover og bestemmelser. 
For straffesaker gjelder NSU's "Straffebestemmelser om forgåelser". 

4 Kontingent 

Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert å av årsmøtet. 
Medlemmer under 17 år betaler lavere kontingent. 
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Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av 
styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontin-
gent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent 
ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. 

5 Årsmøte 

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i ............... måned. Årsmøtet 
innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved 
kunngjøring i pressen.

Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. (Fullstendig sakliste skal være 
tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet. Denne bestemmelsen er ikke 
obligatorisk.) 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle 
saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med fl ertallet av de avgitte stemmer, 
når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres, må være i samvsvar med over-
ordnet organisasjons lover og bestemmelser. 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding. 

2. Behandle regnskap i revidert stand. 

3. Behandle innkomne forslag og saker. 

4. Fastsette kontingent. 

5. Vedta budsjett. 

6. Velge følgende tillitsmenn: 

a) Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt to 
vararepresentanter. 

b) Revisorer med vararepresentanter. 

c) Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet. 

d) Valgkomité på 3-5 personer. 

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer
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Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler 
teller ikke og regnes som ikke avgitt. 

Når en kandidat ikke oppnår fl ertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), 
foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd fl est stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

6 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller en tredjedel av de stem-
meberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære 
årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan 
bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i 
innkallingen. 

7 Medlemsmøter 

Medlemsmøter holdes når styret fi nner det nødvendig. 

8 Styret 

Laget ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 

1 Iverksette årsmøtets og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser. 

2 Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad. 

3 Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse organer. 

4 Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. pkt. 1, vedt treningsvirksomhet, stevne-
opplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesse. 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et fl ertall av styremedlemmene for-
langer det. 

Et møte er vedtaksført når et fl ertall av styrets medlemmer er til stede. Over styrets møter 
føres protokoll. 
Alle vedtak i styret fattes med fl ertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør 
lederens stemme utslaget. 
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9 Styrets arbeid 

1. Lederen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede 
styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, 
adresseforandringer og annet som har interesse for NSU blir meldt. Lederen skal sammen 
med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til 
NSU. 

2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær. 

3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han 
skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets 
arkivar. 

4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten *) til enhver tid gjeldende instrukser 
og bestemmelser og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret 
bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. 
Underkasserere kan velges hvis det er behov for det. 

5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestem-
melser *). 
*) Jfr. heftet "Idrettens Kontoplan". 

10 Oppløsning 

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels fl ertall, etter 
at forslag om dette på forhånd er satt på saklisten, som er tilsendt medlemmene minst 
14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels fl ertall, holdes ek-
straordinært årsmøte 3 måneder senere. For at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas 
med to tredjedels fl ertall. 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sam-
menslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendringer, jfr. pkt. 11. 

11 I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler NSU eller en eventuell moderklubb.

12 Lovendring 

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å 
være oppført på saklisten, og krever to tredjedels fl ertall av de avgitte stemmer. 

Pkt. 11 kan ikke endres. 
Lovendringer må sendes NSU til godkjenning.
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INNLEDNING

Skytereglementet til NSU ble approbert på årsmøtet i NSU i 2010.
Skytereglement til NSU er basert på regelverket til MLAIC. Hvor det er norske til- lempelser er 
dette indikert. Det er også indikert hvor det er forandringer sammenlignet med regelverket for de 
nordiske mesterskapene. Det er kun de mest sentrale
delene av regelverket til MLAIC som er oversatt, og NSU aksepterer automatisk nye forandring-
er som gjøres i regelverket til MLAIC. Forandringene må være i overensstemmelse med norsk 
lovgivning og ikke i strid med allerede vedtatte regler for NSU. Etablering av nye klasser 
skal imidlertid approberes før de blir offi sielle NSU klasser, hvilket betyr at noen må fremme 
forslag om approbering til vår generalforsamling. Forandringer i regelverket blir aktivisert 
1. januar året etter. Dette gjeller ikke forandringer i sikkerhetsreglementet. Disse aktiviseres 
umiddelbart.”

Versjon A2 av skytereglementet er basert på versjon A.1 og inkluderer forandringene som ble vedtatt 
på generalforsamlingene i 2011 og 2013 og som er inkludert i de offi sielle referatene fra disse 
møtene. Forandringene er merket med rød skrift.  Vi har tatt inn en tiføyelse til sikkerhetsreglemen-
tet til MLAIC. Den er markert med blått. I versjon A1.1 fra 10. juni 2013 står det bl.a. at klassen 
Pape (replika partonhagle) er en NSU klasse. Dette er feil i hht referatet fra generalforsamlingen 
i 2011. Det nye styret har imidlertid vedtatt at Pape skal være en prøveklasse i NSU. På general-
forsamlingen i 2014 vil styret fremme justerte vedtekter for patronhagleklassene samt forslag til 
hvordan rekorder og premier som er tatt i Pape klassen skal håndteres av NSU.  

Våpenforskriften av 2009 § 25: «Skyteprogram eller endring i dette som gir grunnlag for erverv av 
andre registreringspliktige skytevåpen enn det skytterorganisasjonen allerede har skyteprogram for 
krever godkjenning av Politidirektoratet». I NSU er det kun klassene for patronhagler som er vedtatt 
etter denne regelfforandringen og som krever bruk av registreringspliktige våpen. Dette betyr at de 
alle de andre NSU skyteklassene var godtatt før dette kravet kom fra POD. Dokumentert aktivitet 
i disse klassene kan derfor brukes som argument i forbindelse med søknad om kjøpetillatelse . I 
patronhaglke klassene er må en søknad om kjøpetillatelse/etterregoistrering av hagle argumenteres 
med annen aktivitet enn skyting i klassene Lefaechaux og Pape. Styrets intensjon er å sende inn en 
søknad for å rette på dette etter generalforsamlingen i 2014.

Det ble åpnet for bruk av «modifi serte» kammerladere i klassen «18 lødig kammerladere». Siden 
det ikke ble justert noe på reglene for klassen «bakladet perkusjon» er konsekvensen at det kun kan 
brukes kammerladere i denne klassen som har større «modifi seringer» enn de som er defi nert i det 
nye reglementet for klassen «18 lødig kammerlader».

Styret har også sakset oversettelsen av kapitlet om originalvåpen fra versjon A1.1. 
Vi er avhengig av medlemmenes hjelp for å få skytereglementet så klart og greit som mulig, og 
styret mottar ethvert innspill med takk. Er det noen som ser deler av MLAIC reglementet som vi 
bør ha med, eller hvor oversettelsen ikke er optimal, så tar vi imot konstruktive forslag til 
justeringer med takk.

For styret i NSU
Ståle Helland 
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FELLESREGLEMENTET 

1. MLAIC's sikkerhetsregler gjelder hvis ikke annet er spesifi sert for de enkelte skytegrener. 

2. Alle stevner skal ha en stevneleder som er ansvarlig for at gjeldende regler blir fulgt. 

3. Jury oppnevnes på forhånd blant kvalifi serte deltakere fra fortrinnsvis forskjellige klubber/lag/land. Juryen 
avgjør alle protester fra deltakerne og alle tvister ellers. Ved protest/tvist fra eller angående klubb-, lags- eller 
landskollega er jurymedlemmet inhabilt og skal da erstattes av varamann fra annen klubb/lag/land. 

4. Protester skal være framsatt senest en halv time etter at resultatlista er kunngjort. 

5. NM bane og felt arrangeres hver for seg etter en turnusordning mellom distriktene. De to mesterskapene skal 
ikke gå i samme distrikt samme år. 

6. Ved NM og DM skal NSU ha en representant i våpenkontrollen. 

7. I NM og DM skal vinneren av hver offi siell klasse tildeles gullmedalje. Sølvmedalje utdeles når det er minst 
4 deltakere i klassen, og bronsemedalje når det er minst 7 deltakere i klassen. Dette gjelder også for lagkonkur-
ranser.  På Nordisk skal det utdeles medaljer til de 3 beste skytterne. Det samme gjelder for de 3 beste lagene. 
Samtlige deltagere får utdelt diplom.

8. I NM og DM bør minimum en tredjedel av deltakerne i hver klasse premieres. På Nordisk er det ¼ premiering 
med et maksimum på 20.

9. I NM og DM må det være minimum tre deltakere i en klasse før klassen går som offi siell klasse.  På Nordisk 
må det minst være 5 deltagere fra 3 land i en klasse. Er det færre overføres deltagerne i originalklassen til rep-
likaklassen.

10. Som Norgesrekorder godkjennes bare resultater oppnådd i NSU's approberte stevner. Søknad om approbas-
jon sendes NSU's styre innen 1. november hvert år. Styret offentliggjør terminlista i første nummer av Muske-
dunderen etter nyttår. Den helgen det arrangeres NM-bane eller når Norge arrangerer Nordisk Mesterskap blir 
ingen andre stevner approbert.”         

11. I VM, EM, Nordisk, NM og DM registreres rekorder av NSU direkte.  I andre stevner må skivene sendes 
NSU for kontroll med attestasjon fra stevneleder. Lagrekorder registreres kun i NM og DM. På EM og VM er det 
MLAIC-delegaten som rapporterer nye rekorder til NSU.
12. Bare medlemmer kan sette rekorder og vinne medaljer i DM, NM og internasjonale mesterskap. Ikke-med-
lemmer kan være med og konkurrere om premiene i DM og NM. 

13. Som rekordregistrering regnes kun oppnådd poengsum. 

14. Lagkonkurranse: Lag i NM skal bestå av 3 deltakere med medlemskap i samme klubb/lag.    
           
15. Påmelding til internasjonale mesterskap er ikke gyldig før innbetaling av startkontingent til NSU er skjedd.
16. Det er 18 års aldersgrense for deltagelse i NSU’s aktiviteter. Det gis automatisk dispensasjon fra denne 
reglen, såfremt en person over 18 år overvåker den yngre personen. Under stevner bør dette være en nøytral 
person. 

17. I MLAIC sammenheng kan en ikke skyte både i original og replika klasse. I Norge har vi ikke disse begren-
sningene.

18. Det er ikke noe krav til norsk statsborgerskap for å kunne delta i noen av aktivitetene til NSU eller bli tatt ut 
til landslaget i forbindelse med EM eller VM. I MLAIC’s regel # 204 står det: Hver skytter må enten ha perma-
nent bosted, ha et gyldig pass eller være født i det landet som han eller hun skal representere.
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19. I EM og VM har hvert land i prinsippet en kvote på 16 skyttere, hvorav ikke fl ere enn 8 kan bruke replika 
våpen. I noen klasser er det gitt tillatelse til å stille med fl ere enn 8 replika våpen. Arrangørene har rett til å modi-
fi sere på deltagerantallet per klasse.

20. Det skytes 13 skudd i løpet av 30 minutter, og poengene regnes etter de 10 beste treffene.

21. Det er skytteren selv som må reparere våpenet om det går i stykker under stevnet. Dette må skje innen de 30 
minuttene som er satt av til skytingen.

22. Gjøres det en ladefeil, for eksempel at en setter ned kulen uten krutt eller 2 kuler, skal standplassleder in-
formeres før en gjør forsøk på å løse problemet. 

23.  Arrangørene av NM-skive NM-leirdue og NM-felt støttes med kr 10.000 hver og NM-langhold med 
5000 kroner. 
Krav til arrangøren av NM
• Stevnet skal arrangeres i hht NSU’s lover og skytereglement.
• Resultatlister og en liten artikkel m/bilder for Muskedunderen skal sendes til redaktøren. 
 Dette skjer innen 2 måneder etter stevnet.
• Startlister for NM-bane sendes den enkelte skytter minst 15 dager før stevnet.
 
VÅPENKONTROLL

Ved NM og DM skal NSU ha en representant i våpenkontrollen. 
Alle approberte stevner i NSU skal ha en våpenkontroll. Det bør være minst to personer i våpenkontrollen.
Er det tvil om at et våpen er i skytbar stand, skal det avvises.
Det er ingen ankeinstans på en våpenkontollørens avgjørelse. Underkjente våpen kan fremlegges på nytt hvis 
grunnen for underkjennelse er utbedret.
Våpenkontrollens ansvar og plikter:

a) Godkjenne type og funksjonaliteten av samtlige våpen før de blir brukt i konkurransen.
b) Godkjente våpen merkes på behørig vis.

Dette betyr at alle våpen skal kontrolleres opp mot de spesifi kasjonene som er defi nert i Fellesreglementet og for 
de klassene som det skal brukes i. I tillegg har våpenkontrolløren myndighet til å avvise våpen han vurderer ikke 
til å være i skytbar Det er skytterens ansvar at våpenet er i skytbar stand.

I norsk og nordisk sammenheng, kan familiemedlemmer bruke det samme våpenet i samme klasse. Det må op-
plyses om dette ved påmelding. I MLAIC sammenheng kan et våpen kun brukes en gang i en klasse.

VÅPENTYPER SOM KAN BRUKES

Våpenmodeller som kan brukes i NSU sammenheng er for munnladningsvåpen defi nert av MLAIC som model-
ler med siktemiddel konstruert opp til (§ 352.b.1.):
1750 for luntelåsvåpen,
1850 for fl intlåsvåpen og 
1890 for perkusjonsvåpen.

I norsk og nordisk sammenheng brukes også patronvåpen og disse er defi nert på nordisk basis som våpen hvor 
patronene som blir brukt er originalt konstruert for svartkruttladninger og med blyprosjektiler. Det er skyt-
terens ansvar å fremlegge skriftlig dokumentasjon på at en patron som ønskes brukt ble originalt konstruert for 
svartkrutt.

Et originalvåpen skal være konstruert innenfor disse tidsbegrensningene som er nevnt ovenfor. Alle delene til et 
våpen skal være originale for at det skal klassifi seres som et originalvåpen. 

Dette inkluderer ikke slitedeler som nipler, fengpannestål og fjærer, som alle må være av original type. Det er 
skytterens ansvar å dokumentere at våpenet er originalt. Våpen med både originale og replika deler klassifi seres 
som et replikavåpen, med unntak av våpen med tidsriktige replika siktemidler. .
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I MLAIC sammenheng vil et våpen som er levert til våpenkontroll som originalvåpen og ikke godtatt som sådant 
bli diskvalifi sert fra stevnet
Våpen med innleggsløp (sleeved barrel) kan ikke brukes i MLAIC sammenheng. 
Løpene må ikke bøyes for å tilpasse dem til de avstander det skal skytes på. Kun sort og hvit farge kan brukes på 
forsikte. Har våpenet halvspent skal det være i funksjonell stand.

ORIGINAL VÅPEN: 
Våpen som er produsert før 31. desember 1899 er å regne som originalvåpen. Enhver forandring gjort på et origi-
nalvåpen som ødelegger dets historiske verdi, diskvalifi serer våpenet til bruk i MLAIC-konkurranser. Dersom 
en original er vesentlig modifi sert (for eksempel ved isetting av innleggsløp, bytte av pipe eller bytte av stokk) 
kan våpenet skytes i replikaklassen – forutsatt at det ikke har blitt påmeldt konkurransen som et originalvåpen. 
Ethvert replikaløp eller originalpipe med innleggsløp må klassifi seres som replika forut for våpenkontrollen. 
Dersom våpenet er påmeldt i originalklassen, men våpenkontrollen fi nner det til å være en replika må våpenet 
diskvalifi seres.

A) Militære geværer

Tjenesterifl er og musketter kan brukes i følgende klasser: nr. 1, 3, 8, 9, 10, og 15. Følgende avvik og begrensnin-
ger skal gjelde for militære våpen:

1. Våpenet skal være laget i overenstemmelse med militære modeller, uendret og med den originale
 modellens siktemidler.

2. Begrensede, mindre forandringer er tillatt på bak- eller forsikte på militære geværer ved bruk av 
 utskiftbare sikter med samme profi l som det originale siktet. Forandringer på originale sikter er ikke
 tillatt.

3. Militære glattborede fl intlåsmusketter som har fast baksikte, er ikke tillatt i klassene 1 og 9. 
 Det er ikke tillatt å fjerne eksisterende sikter på disse. I norsk og nordisk sammenheng er de tillatt
 hvis baksiktet er fylt igjen med stålplast eller lignende med en profi l tilsvarende pipens radius. 

 Militære glattborede fl intlåsmusketter med avtakbart baksikte (uten endring på geværet) er tillatt
 brukt uten baksikte.

4. Det er ikke tillatt med: Snellertavtrekk, kolbe eller kinnputer, bruk av laderør eller å trekke gjennom
  løpet mellom skuddene. 

5. Løpets diameter må være større enn 13,5mm (.5315") 

6. Løpene på originale våpen må ikke bøyes for å tilpasse den avstanden det skal skytes på. 

7. Replikaløp eller innleggsløp («liners») er ikke tillatt i militære våpen. 

8. Mellomladninger av gryn (for eksempel semule eller polenta) er tillatt

B) Frie geværer 

Alle originale munnladningsgevær som ikke kvalifi serer til bruk som «A) Militære geværer», med tidsriktige 
sikter (ikke kikkert eller optiske sikter). Brukes i klassene 2, 4, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 24. Følgende avvik og 
begrensninger skal gjelde for frie gevær:
 

1. Dioptersikter(inkludert replikasikter) er tillatt så lenge det er i tidsriktig utførelse i forhold til våpenets 
 alder og tilhører våpenmodellen.(Diopter for- og baksikte) NB! Produksjonsperioder (gjelder bare
 geværsikter): Modell produsert før 1750 for luntelås, 1850 for fl intlås, 1890 for perkusjon. 

2. Militære gevær med kaliber mindre enn 13,5mm (.5315”) kan brukes i klasse 4 og 20 og med ethvert 
 kaliber i klasse 2, 8, 15, 17 og 24. 
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C) Pistoler og revolvere

Enhver original, uendret pistol eller revolver, med tidsriktige siktemidler. Brukes i klassene 5, 6, 7, 18, 23, 25, 30 
og 38. Følgende avvik og begrensninger gjelder for pistol og revolver: 

1. Rifl ede enkeltskudds perkusjonspistoler (nr. 6 og 18) må ha siktemidler som er tidsriktige for det 
 19. århundre dvs.: nålhode, smalt bladkorn (maks bredde 2,03mm/.080”) smal pyramide, men ikke
 bredt partridge-korn. Baksiktet skal være formet som V, eller U med avrundet bunn. 

2. Forsiktet på originale revolvere som brukes i nr. 7 og 30 kan ha den høyden som er nødvendig for
 25 m hold, men fasongen må være som på originalen. 

3. Det er ikke tillatt å bøye løpet for å endre treffpunktet. 

4. Replikaløp, foringer («liners») eller opptrekking av nye rifl inger er ikke tillatt.

REPLIKA VÅPEN: 
Et replika våpen er en moderne reproduksjon av et originalt antikt våpen, med siktemidler, lås, stokk og løp 
av originaltro utførelse. Originale deler kan brukes i et replika våpen. Replika våpen trenger ikke å ha ”proof 
marks”.

A) Replika militære geværer – Tjenesterifl er og musketter som skal brukes i replikaklassene 1, 3, 8, 15, 17, 24 
og 37 må ha følgende spesifi kasjoner:

1. Replika militære rifl er skal være lik de originale militære modellene med hensyn til spesifi kasjoner og 
 toleranser. Rifl estigningen og antall bommer skal tilsvare den originale modellen. 
 Dybden på rifl ene kan imidlertid være forskjellig fra den originale modellen. 

2. Mindre justeringer på front og baksikter for å forbedre siktepunktet er tillatt for å tilpasse dem den
 avstanden det skytes på. Sikteprofi len skal være tilnærmet det samme som på den originale modellen.

3. Replika militære glattløpete fl intlås musketter med baksikte er ikke tillatt i klasse 1.

4. Snellert avtrekk, kolbekaper, kinnkapper, pussing mellom skuddene, og lange laderør (over 10 cm)
 kan ikke brukes.

5. Kalibret må være større enn 13,5 millimeter (0,5315”).

B) Frie replikagevær – Alle replika av originale munnladerrifl er som ikke kvalifi serer under A) ovenfor, og som 
har tidsriktige sikter (ikke teleskopiske eller optiske) og som skal brukes i klassene 2, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
24, 29 og 36, skal ha følgende spesifi kasjoner:

1. Rifl estigningen og antall bommer skal tilsvare den originale modellen. Høyden på bommene kan
 imidlertid være forskjellig fra den originale modellen.

2. Dioptersikte (både front og baksikte)er tillatt, så sant de er tidsriktige og var brukt på den aktuelle
 våpenmodellen. Den tidsmessige begrensningen for modeller av siktemidler er inklusiv følgende år:
 luntelås: 1750, fl intlås: 1850 og perkusjon: 1890. 

3. Replika militære rifl er med et kaliber som er mindre enn 13,5 mm (0.5315”) kan bli brukt i klassene 
 4 og 20, og de av et hvilket som helst kaliber kan bli brukt i klassene 2, 8, 14, 16, 17, 19, 24 og 37.
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C) Replika pistoler og revolvere – Enhver replika pistol eller revolver med tidsriktige sikter som skal brukes i 
klassene 5, 6, 12, 18 og 25 må ha følgende spesifi kasjoner:

 1. Rifl et ett skudds perkusjonspistol, som kan brukes i klasse 6, må ha tidsriktige sikter for det 
  19. århundre. Det vil si at frontsiktet skal være av en av disse typene: nålhode, et smalt bladkorn med
  maksimum bredde på 2,03 millimeter (0,080”), smal pyramide eller lignende.. 
  Baksiktene skal ha siktespor av U- eller V-type.

 2. Front sikte på originale revolvere som kan brukes i klasse 12 kan ha hvilken som helst høyde for å
  lette siktepunktet på 25 meter. Det er en forutsetning at den originale profi len på frontsiktet blir
  beholdt. Det er ingen restriksjoner på rifl etypene som blir brukt i replika revolvere.

 3. Frontsikter med svalehalespor er tillatt så fremt ”vingene” på frontsiktets fot ikke stikker utenom
  løpet.

LUNTELÅS (originale og replika): 

A) Original luntelås muskett – originale glattløpete munnladnings luntelås musketter for bruk i klassene 14 
(O), 15 (O), 16 (O), 19, 24 og 27 og er av følgende modeller: tidlig portugisisk og japansk modeller, med nedad-
bøyd kolbe som ligner på et pistolgrep og er designet for å holde mot kinnet (kinnkolbe) og ikke mot skulderen. 
Baksikte blokken skal ha et smalt siktespor, og forsiktet skal ha en pyramidisk fasong eller som en smal kile. 
Replikasikter skal være av tilsvarende utforming. Originalvåpen med ”normal” kolbe som støttes mot skulderen 
er tillatt på nasjonale stevner. 

B) Replika luntelås muskett – replika glattløpete munnladnings luntelås musketter for bruk i klassene 14 (R), 
15 (R), 16 (R), 19 og 24 og er av følgende to modeller:

 1. Tidlig portugisisk og japansk modeller, med en nedadbøyd kolbe som ligner på et pistolgrep og er
  designet for å holde mot kinnet (kinnkolbe) og ikke mot skulderen. Baksikte blokken skal ha et smalt
  siktespor, og forsiktet skal ha en pyramidisk fasong eller som en smal kile. 

 2. Av europeisk modell, med skulderkolbe, av en originaltro militær type, som ofte ble brukt med 
  gaffelstokk. Denne stokken er det ikke tillatt å bruke i MLAIC sammenheng. Justerbare dioptersikter
  er ikke tillatt, men tidsriktige baksikter med faste hull, eller rørsikter som er festet på løpet er tillatt.

C) Luntelås pistoler – for bruk i klasse 5 (se 354, G og Appendix 6 i MLAIC Constitution for fl ere detaljer)

Av japansk modell – skal være tilsvarende men kortere versjon av den japanske luntelås musketten.

D) Lunter (gjelder for både de originale og replika klassene)

 1. Under ladning skal den tente enden av lunten være i en trygg beholder.

 2. Ved avfyring, skal lunten festes godt slik at den ikke faller av og kommer på avveie i forbindelse med
  avfyringen av skuddet.

E) Innleggs løp – Disse er tillatt på japanske glattløpete modeller av sikkerhetsgrunner. De skal ikke forandre
det eksterne og historiske utseende til våpenet. Våpen med innleggs løp er bare tillatt i replika klassen.

F) Replika luntelås pistoler er ikke akseptert i replika klasse 5 (Cominazzo) i MLAIC-sammenheng.
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DIVERSE

1. Originale og replika fl intlåspistoler som skal brukes i klasse 5 skal ha en indre
 diameter på minimum 11 millimeter (.433”).

2. For å forhindre at en revolver brukes som enkeltskudds pistol, skal tønnen lades
 med minst 5 skudd i de to første seriene.

3. Tønnen skal være på revolveren når den lades. 

4. På replikavåpen kan hoveddeler (løp, lås og tønne) være laget av rustfritt stål.

5. Det er tillatt med innvendige forkrommede løp på replika hagler.

AMMUNISJON

A) Krutt

 1. Det er kun tillatt å bruke fabrikklaget autentisk svartkrutt.

 2. All ladning av munnladningsvåpen skal skje med ferdig utmålte enkeltladninger.

 3. Ingen fenkruttbeholder kan inneholde mer enn 16 gram svartkrutt (250 US grains).

B) Forladninger (wads)

Det er forbudt å bruke kunstige materialer i forladninger i konkurranser. 
Disse kan være laget av papir, fi ber eller fi lt.

C)  Kuler

Kulene skal være av en design som var opprinnelig brukt i de originale våpnene: 

 1. Flintlås og luntelåsvåpen: Kun rundkule.

 2. Rifl ete perkusjons pistoler: Kun rundkule.

 3. Perkusjonsrevolvere: Rundkule eller spisskule.

 4. Militære perkusjonsrifl er: Original Minié type eller kompresjonskule.

 5. Frie perkusjonsrifl er: Rund kule eller hvilken som helst avlang kule.

 6. Det er ikke tillatt å bruke forhåndsrifl ete kuler i våpen som ikke var konstruert for slike.
  Det er ikke tillatt å bruke moderne typer kuler eller ”wadcutter” i noen av klassene unntatt som
  beskrevet under 5) ovenfor.

TILLEGGSUTSTYR

A) Geværrem

Geværremmen må være original eller reproduksjoner av en original modell.
Moderne justerbare baneremmer, herunder også remmer som bare er festet på et punkt, er ikke tillatt. Det er 
forbudt å sette på roterende rembøyler (sling swivels). Justerbare remmer som bruker pistolknapp eller spenner 
med ”trinnvis” justering kan brukes. Bare militære remmer er tillatt i klassene 1, 3, 9, 10 og 37. Remmene kan 
bare festes i originale remfester. Bærerem er tillatt på original type banerifl er som ikke har remfester, såfremt den 
er festet til våpenet med snare eller stropper.  Det er ikke tillatt med rem på luntelås rifl er eller geværer.
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C) Trakter og laderør

 1. Trakter og laderør kan bli brukt i alle klasser bortsett fra 1, 3, 8 og 10.

 2. Korte laderør som har et rør på maksimum 10 cm er tillatt brukt i klassene 1, 3 og 10.

D) Pussestokk – kan bli brukt i alle klasser bortsett fra 1, 3, 9 og 10.

E) Bekledning

 1. Tunge skytterbukser av den type som brukes i ISSF (DFS) konkurranser er ikke tillatt brukt i MLAIC
  stevner. Hensikten med denne reglen er å tillate bruk av skytebukser laget av lett, fl eksibelt materiale
  som bomull, og som ikke har noen form for avstivning som vil gi kunstig støtte. Buksene kan ha
  knebeskyttere og det er også tillatt å ha innsydd støtte i setet. Det er imidlertid ikke tillatt å bruke
  tunge, stive bukser (som er for eksempel laget av lær eller stivt lerret), med eller uten spiler som gir
  bena ekstra støtte. Dette inkluderer bukser som bruker enhver type spesialstøtte eller metode for å 
  redusere skytterens sete-ben region for å bedre skytterens resultater.

 2. Det er ingen andre restriksjoner vedrørende bekledning.

 3.  I klassen ”18 lødig militær kammerlader” er skytejakke ikke tillatt. 

 4. I klassen ”12,17*44 Remington” er det ikke tillatt med skytejakke, skytesko eller skytehanske.”

REPARASJONER

 1. Reparasjoner må utføres i overensstemmelse med den originale modellen. 

 2. Slagsiden på fengpannestål skal være av jern.

 3. Moderne syntetiske materialer som fi berglass og epoxy kan ikke brukes som bedding materiale. 
  Lim produsert fra dyrevev sammen med sagfl is som ble brukt i tidligere tider er tillatt.

SPESIELLE TING Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ I VÅPENKONROLLEN

      Autensitet av våpen

      Enkelte våpen er i så pen forfatning/pent restaurert at   
             alderen kan trekkes i tvil. I slike tilfelle er det skytterens 
      ansvar å legge frem nødvendig bevis på våpenets alder.
       Dette kan en få hos institusjoner som arbeider med   
      metallurgi.

      Spesielle sikter

      Kammerlader/bakladet perkusjon: Det kan kun brukes
      originale eller replika av originale baksikter i klassene
      ”18 lødig militær kammerlader” og ”4-linjers kammer-
      lader”. Våpen med modifi sert originalsikter skyter i 
      klassen ”bakladet perkusjon”.  For vinkellamellsikte
      modell 1855 er den korrekte profi len en ”fi rkantet” U
      med et v-spor i midten. 18 lødige kammerladere som
      avviker fra militærmodell med å ha avkortet pipe eller 
      modifi sert stokk skyter i klassen ”bakladet perkusjon”.
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Modell 1884 Buffi ngton baksikte til Springfi eld Trapdoor: Dette siktet har et diopterlignende siktehull på bak-
siktet. Sammen med en justering av forsiktet kan dette siktehullet brukes på 100 meter. Det er ikke tillatt å bruke 
dette siktet eller tilsvarende sikter i klassen Remington Original uten at siktehullet er forblendet. 

Våpen med snellert.

Våpenet må kunne spennes i hel og halvspenn uten hjelp av snellerten. Snellerten kan ikke være justert så 
fi ntfølende at det ikke tåler et lett slag på låsens motsatte side. I Norge aksepterer vi ombyggingssett for Rodger 
& Spencer og Remington revolvere fra perkusjon til patron på lik linje med ombyggingssett til Colt revolvere. 
Dette gjelder kun for replika klassene.

SKYTESTILLINGER

I enhver konkurranse står det fritt til skytteren å velge en stilling av høyere vanskelighetsgrad. Disse rangeres fra 
liggende til knestående til stående som den vanskeligste.

I både NSU og i nordiske skytinger er det åpnet for spesielle tilpasninger for skyttere som av fysiske grunner har 
problemer med de vanlige skytestillingene. Det anbefales at skyttere med slike behov kontakter styret, slik at 
dispensasjon fra skytestillingene kan gis.

MLAIC refererer til International Shooting Sport Federation (ISSF) (http://www.issf-shooting.org/) for beskriv-
else av skytestillinger. Her er et utdrag av ISSF’s regler:

Liggende stilling:
Begge underarmer og armene på skytejakkene må være synlig hevet over bakken. Den armen som har remmen 
(venstre for de fl este) skal ha en vinkel mellom senter av underarmen og bakken som er minst 30°.

Knestående stilling:
Venstre albue kan støttes (plasseres) på venstre kne. Albuen må ikke være mer enn 10 cm foran eller 15 cm bak 
kneskålen.

Stående stilling:
Venstre overarm kan hvile mot brystet. Det brukes kun en hånd i skytestilling med pistol/revolver.

Sittende stilling:
I tillegg til de tre første stillingene er sittende stilling likestilt med knestående stilling. Defi nisjonen av sittende 
stilling er sakset fra reglementet til Norges Jeger og Fisker Forbund: ”Ved sittende stilling er anlegg med albuene 
på begge ben tillatt, og det er tillatt å sitte på kubbe eller kasse. Egen kasse/kubbe er tillatt brukt. Det skal være 
lysåpning mellom brystkassen og overarmen.”
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SIKKERHETSREGLENE TIL NORSK SVARTKRUTTUNION

Sikkerhetsreglene som vi følger i NSU er stort sett hentet fra MLAIC’s reglement. Vi er også forpliktet til å følge 
reglene til de skytebanene som vi bruker. Dessuten har styret i NSU presisert følgende regler:

• Når en kommer på standplass blir ikke våpnene visitert og er å betrakte som ladd. Våpenet skal IKKE peke 
mot personell som for eksempel er fremme og henger opp skiver.

• INGEN våpen skal forlate standplass uten at de er visitert.
 
• Patronvåpen lades fremme på standplass og ikke bak ved pussebordet.

• Patronvåpen skal ha åpen mekanisme når de ikke peker mot skivene. 
 Ønskes det å pusse våpenet med den utskutte hylsen i kammeret, oppfordres skytteren til å sette hylsen
 tilbake i kammeret når en er tilbake ved pussebordet.

• Ladde patroner må oppbevares fremme på skytterens standplass. 

MLAIC’s SIKKERHETSREGLER

• Røyking er absolutt forbudt på standplass.

• Det må ikke avfyres tennhetter eller fengkrutt, og ingen ladning må fi nne sted før signalet «ILD» er gitt 
 under konkurranser. Våpen må ikke påføres fengkrutt eller tennhette før de er rettet mot skivene.

• Tennhetter og fengkrutt må fjernes og våpnene legges i sikker stilling under «MIDLERTIDIG STANS».

• Alle våpen skal tømmes etter signal «STANS», og før skytterne forlater standplass.

• Krutt i løs vekt er ikke tillatt på banen. Alt krutt til drivladninger skal være pakket i porsjonsbeholdere.
 Fengkrutt må ikke medbringes i enkelt beholder eller kruttfl aske som inneholder mer enn 16 gram 
 (250 grains) krutt.Ladninger må skjermes mot sollys.

• Tennhetter er ømfi ntlige og ganske farlige. De må skjermes for sol og gnister. Bring fram til standplass bare
 det antall som trengs for konkurransen, og oppbevar dem i lukket boks.

• Kulen må plasseres fast mot kruttladningen for å unngå løpssprengning.

• Beskyttelsesbriller med farget eller klart glass er alltid påbudt ved skyting.

• Skytebriller er tillatt.

• Bruk av hørselvern er påbudt for skyttere og banemannskap.  Originalvåpen må være i sikker skytbar stand.

• Replikavåpen må være av pålitelig produksjon og i sikker skytbar stand.

• Ladninger må aldri overskride vanlige tabell ladninger for moderne svartkrutt.

• Tenningssvikt: Skytteren må holde våpenet rettet mot skiva i minst 10 sekunder.  
 Deretter må løpet holdes rettet mot skive der det er mulig, og aldri mot andre skyttere eller tilskuere.

• Dersom det oppstår unormale situasjoner eller funksjonsfeil som ikke umiddelbart kan ordnes av skytteren
 selv, må han melde fra til standplassleder før han foretar seg noe mer.
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• Flintlås-, revolver og luntelåskonkurranser: Beskyttelse mot gnist fra tennkanal bør monteres mellom 
 skytterne.

• Luntelås: 
 a) Den tente enden av lunta må oppbevares i sikkerhetseske under ladning. 
 b) Lunta må festes forsvarlig under skyting, slik at den ikke løsner.

• Tilskuere må oppholde seg bak skytterne, og de må være stille mens skyting foregår. Ingen andre enn
 banepersonell har tillatelse til å snakke med skytterne i løpet av konkurransen.

• Uregelmessigheter ved ladning (kule uten kruttladning, to kuler osv.): skytteren skal hente tillatelse fra
 standplassleder før våpenet tømmes.

• Hver skytter er selv ansvarlig for at hans våpen og utstyr er i god stand.

• Krutt: Kun fabrikklaget svartkrutt. Ingen erstatninger er tillatt.

• Ladning av revolvere: MLAIC: Det er påbudt å forsegle kamrene med fett etter at kulene er satt i.

• Norske stevner: Fettet fi ltforladning mellom krutt og kule kan erstatte fett foran kulen.

• Mobiltelefoner skal være slått av.

BEDØMMING AV TREFF

MLAIC regler

Av de 13 avfyrte skuddene er det kun de 10 beste som blir tellende. I de øvelsene som det brukes to skiver skal 
det være syv skudd i den ene og seks skudd i den andre skiven. I skiver hvor det er fl ere enn syv treff, blir de 
beste verdiene kansellert inntil det er syv hull igjen i den skiven. 

Eksempel:
 Skive 1 (8 treff):  10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7 (det beste skuddet strykes:10)
 Skive 2 (5 treff):  10, 9, 9, 9, 8
 Poengsum:  10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7 = 91 poeng

For 50 meter pistolskive (MLAIC C-50) og for fransk 200 meter militær skive (MLAIC C-200) skal kulehullets 
midtpunkt minst bryte ringen/skillelinjen mellom to verdier på blinken for at treffpunktet skal bedømmes til den 
høyere verdien.

Det skal rapporteres til standplassleder hvis det skytes i en annen persons skive. Standplassleder rapporterer 
videre til stevneledelsen slike hendelser.

Kommentar: Det er viktig at høyeste verdi i skiven registreres av standplassleder før skytteren skyter fl ere skudd. 
Dette for å hindre at det blir trukket en høyere verdi enn den som var i skiven etter at det fremmede skuddet kom.

For konkurranser med individuell deltagelse: 
Ved poenglikhet, vinner den skytteren som har fl est 10’re. Skilles det ikke på 10’rne, så går en til 9’rne osv. for 
alle 10 tellende skudd. Er det fremdeles poenglikhet, taper den skytteren som har et beste tellende skudd lengst 
fra sentrum.  Er det fremdeles uavgjort går en til det nest beste tellende skudd som er nest lengst fra sentrum, osv.
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For lagkonkurranser: 
Ved poenglikhet vinner det laget som har fl est 10’re, dernest 9’re osv. Er det fremdeles uavgjort taper det laget 
som har et tellende treff lengst fra sentrum. Er det fremdeles uavgjort er det nest dårligste tellende skuddet som 
identifi serer det tapende lag, osv.

Riktig bruk av tolkesett:
NSU ved kassereren selger tolkesett. De kommer i kaliber: 36, 40, 44, 45, 50, 54, 58, 69 og 75. Tolkene består av 
en messingplugg med håndtak og en rund plastikk plate. Pluggen er lik det aktuelle kaliberet, og den runde plas-
tikkplaten er enten 50 mm i diameter eller 80 mm i diameter. Disse to diameterne tilsvarer to ganger avstanden 
mellom ringene på henholdsvis skive C-50 og skive C-200.

NSU-APPROBERTE KLASSER.  De klassene som har et nummer er offi sielle MLAIC klasser. Særegne 
norske og nordiske klasser er merket spesielt. I hht NSU’s lover må det være minst 3 deltagere for at en 
individuell klasse skal godtas i NM eller DM.  Lagene i NM skal ha 3 deltagere fra samme klubb/lag.  
Er det færre enn tre deltagere i en originalklasse vil disse normalt bli overført til replikaklassen. En ikke 
premiert originalklasse kan imidlertid bli opprettholdt hvis den eller de to som skjøt med originalvåpen 
ønsker det. Ved påmelding i både original og replikadelen av en klasse må skytteren angi om det er skyting 
med original eller replikavåpen som har prioritet hvis originalklassen av en eller annen grunn faller 
ut.”Tidsriktige sikter: inkluderer originale sikter samt replikasikter som er av originaltro utførelse (For 
mer utfyllende beskrivelse, se avsnitt om tillate våpen)

UIT(L’Union Internationale de Tir) benevnelsen på blinker er foreldet. Nå heter det ISSF (International 
Shooting Sport Federation)

360 RIFLE OG MUSKETT KLASSER

Nr. 1 -   Miquelet - Individuell - O & R
      - Lag: Nr. 9  Gustav Adolph (O)
     - Lag: Nr. 31  Halikko (R)

A) Våpen :  Militært, glattløpet fl intlåsmuskett,
   Kaliber større enn 13,5 mm (.5315”).
B)  Sikter :  Tidsriktige. Intet baksikte.
C)  Skive :  200 meters fransk militær geværskive.
D)  Stilling :  Stående.
E)  Avstand :   50 meter.
 
Nr. 2 -   Maximilian - Individuell - O & R 
 - Lag: Nr. 26  Wedgnock (O) 
 - Lag: Nr. 29  Lucca (R)

A)  Våpen:  Fritt rifl et fl intlåsrifl e. Fritt kaliber.
B)  Sikter:  Tidsriktige, også diopter.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Liggende.
E)    Avstand:  100 meter.

Nr. 3 -   Minie - Individuell - O & R 
 - Lag: Nr. 10  Pauly (O) 
 - Lag: Nr. 32  Magenta (R)

A)  Våpen:  Militært rifl et perkusjon, 
   Kaliber større enn 13,5 mm (.5315”).
B)  Sikter:  Tidsriktige.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Liggende.
E) Avstand:  100 meter
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Nr. 4 -   Whitworth - Individuell - O & R 
 - Lag: Nr. 20  Rigby (O &/eller R blandet)

A)  Våpen:  Fritt rifl et perkusjon, alle kaliber som ikke godkjennes som nr. 3 - Minie.
B)  Sikter:  Tidsriktige, også diopter.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D) Stilling:  Liggende.
E)  Avstand:  100 meter.

Nr. 8 -   Valkyrie – Individuell kvinne klasse - O & R 
 - Lag: Nr. 17  Amazoner (O &/eller R blandet)

A)  Våpen:  Fritt eller militært perkusjonsrifl e.
B)  Sikter:  I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifl er.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Liggende.
E)   Avstand:  100 meter.

Nr. 14 -   Tanegashima - Individuell - O & R 
 - Lag: Nr. 19  Nagashino (O &/eller R blandet ) 
 - Lag Nr. 27  Nobunega (O)

A)  Våpen:  Glattløpet luntelås gevær i fritt kaliber:
   O: Må ha kinnkolbe (som det ikke er lov til å støtte mot skulderen)
   R: Kan ha kinnkolbe eller skulderkolbe.
B)  Sikter:  Tidsriktige. Disse kan være replika.
C)  Skive:  200 meters fransk militærskive.
D)  Stilling:  Stående.
 Rem:   Nei
E)  Avstand:  50 meter.
Originalvåpen med ”normal” kolbe som støttes mot skulderen er tillatt på nasjonale stevner. 

Nr. 15 -   Vetterli - Individuell - O og R 
 - Lag: Nr. 24  Pfozheim (O/R blandet)

A)  Våpen:  Luntelås, fl intlås eller perkusjon, rifl et eller glattløpet.
B)  Sikter:  Etter de bestemmelser som gjelder for hver klasse.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Stående.
E)    Avstand:  50 meter.

Nr. 16 -   Hizadai  - Individuell - O og R 
 - Ikke lag
 
A)    Våpen:  Glattløpet luntelås gevær i fritt kaliber:
   O: Må ha kinnkolbe (som det ikke er lov til å støtte mot skulderen)
   R: Kan ha kinnkolbe eller skulderkolbe.
B)  Sikter:  Tidsriktige. Disse kan være replika.
C)  Skive:  200 meters fransk militærskive.
D)  Stilling:  Knestående.
      Rem:   Nei
E)   Avstand:  50 meter.
       Originalvåpen med ”normal” kolbe som støttes mot skulderen   er tillatt på nasjonale stevner. 
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Nr. 36 -   Pennsylvania – Individuell – O & R
 - Ikke lag

A)  Våpen:  Fri fl intlåsrifl e i fritt kaliber.
B)  Sikter:  Tidsriktige. 
C)  Skive:  ISSF 50 meter pistolskive.
D)  Stilling:  Stående.
E)  Avstand :  50 meter.
 
Nr. 37 -   Lamarmora – Individuell - O&R
 -Lag: Nr. 40, Enfi eld: 

A)  Våpen :  Militær perkusonsrifl e i kaliber over 13.5 mm (.5315”).
B)  Sikter:  Tidsriktige.
C)  Skive:  ISSF 50 meter pistolsive.
D)  Stilling:  Stående.
E)  Avstad:  50 meter.

Remington Match – Individuell - R (Norsk klasse)
 - Lag: Remington Match

A)  Våpen:  Bakladet patronrifl e i fritt kaliber.
B)  Sikter:  Tidsriktige, diopter eller åpne.
C)  Skive:  ISSF 50 meter pistolskive.
D)  Stilling:  Liggende.
E)  Avstand:  100 meter.
Denne klassen inneholder alle Remington replika våpen samt originalvåpen med diopter.

Remington Original – Individuell - O (Norsk klasse)
 - Lag: Remington original

A)  Våpen:   Bakladet patronrifl e i fritt kaliber.
B)   Sikter:  Tidsriktige åpne. (Buffi ngton sikte, se under Spesielle sikter)
C)  Skive:   ISSF 50 meter pistolskive.
D) Stilling:   Liggende.
E) Avstand:  100 meter.
   
18 lødig militær kammerlader – Individuell – O (Norsk klasse)
 - Lag: 18 lødig kammerlader

A)     Våpen: 18 lødig Norsk kammerlader som ikke er vesentlig modifi sert.
   (Våpenet kan være kuttet til det ytterste båndet p.g.a. rust eller skader)
B)  Sikter:  Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte. 
C)  Avtrekk:  Original
D) Kaliber:  18 lødig
E) Skive:  200 meters Fransk militærskive.
F)  Stilling:  Liggende.
G)   Avstand:  100 meter.
H)   Antrekk :   Skytejakke ikke tillatt.
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4-linjers kammerlader – Individuell – O (Norsk klasse)
 - Ikke lag

A)  Våpen:  Militær eller sivil 4-linjers norsk kammerlader som ikke er modifi sert.
B)  Sikter:  Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte.
C)  Skive:  200 meters fransk militærskive.
D)  Stilling:  Liggende. 
E)   Avstand:  100 meter.

Bakladet perkusjon – Individuell – O & R (Norsk klasse)
 - Ikke lag

A)  Våpen:  Kammerladere og andre bakladete perkusjonsvåpen som  ikke er inkludert i de 
   to foregående klassene.
B)  Sikter:  Originale, modifi serte originale eller replika åpne sikter.
C)  Skive:  200 meters fransk militærskive.
D)  Stilling:  Liggende. 
E)   Avstand:  100 meter.

12,17*44 Remington – Individuell – O (Norsk klasse)
 - Ikke lag

A)  Våpen:  Bare originale patron rifl e i kaliber 12,17*44.
B)  Sikter:  Tidsriktige, åpne.
C)  Skive:  50 meters internasjonal pistolskive ISSF 50.
D)  Stilling:  Stående. 
E)   Avstand:  50 meter.
F) Antrekk:  Ikke skytejakke, skytesko eller skytehanske. Rem akseptert, festet i reimfester. 
G) Kuler:  Tidsriktig modell.

Jarmann – Individuell – O&R   (Norsk klasse)
 - Ikke lag

A)  Våpen:   Bakladet patronrifl e i fritt kaliber. 
B)   Sikter:  Se under klassebeskrivelsene for Remington Match og Remington Original
C)  Skive:   ISSF 50 meter pistolskive.
D) Stilling:   Stående.
E)    Avstand:   50 meter.

Perkusjons muskett – Individuell – O & R (Norsk klasse)
 - Ikke lag

A)  Våpen:  Militært, glattløpet perkusjonsmuskett.                                                                                                       
B)  Sikter:  Tidsriktige. Baksikte akseptert.                                                             
C)  Skive:  200 meters fransk militærskive.
D)  Stilling:  Stående. 
E)   Avstand:  50 meter.
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385 PISTOL- OG REVOLVERKLASSER

Nr. 5 -   Cominazzo - Individuell - O og R 
 - Lag: Nr. 25  Wogdon (O &/eller R blandet)
 - Lag: Nr. 41,  Egg (O)

A)   Våpen:  Fri, enkeltskudds glattboret fl intlås- eller original luntelåspistol.
B)  Sikter:  Tidsriktige.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Stående.
E)  Avstand:  25 meter.

Nr. 6 -   Kuchenreuter - Individuell - O og R 
 - Lag: Nr. 18  Boutet (O) 
 - Lag: Nr. 33  Forsyth (R)

A)  Våpen:  Fri, enkeltskudds rifl et perkusjonspistol. Fritt kaliber.
B)  Sikter:  Tidsriktige for det 19. århundre. 
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Stående.
E)   Avstand:  25 meter.

Nr. 7 -   Colt – Individuell - O 
 - Lag: Nr. 30  Adams (O) 

A)  Våpen:  Fri perkusjonsrevolver, originalvåpen.
B)   Sikter:   Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profi len må være i original stil.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Stående.
E)  Avstand:  25 meter.
 Spesielt:  Tønnen  skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene.
                              Ved ladning skal tønnen være montert på revolveren

Nr. 12 -   Mariette - Individuell - R 
 - Lag: Nr. 13  Peterlongo (R)

A)  Våpen:  Fri perkusjonsrevolver, kun replikavåpen.
B)  Sikter:  Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profi len må være i original stil.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:   Stående.
E)   Avstand:   25 meter.
 Spesielt:   Tønnen  skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene.
                              Ved ladning skal tønnen være montert på revolveren.

Smith & Wesson – Individuell – O & R (Norsk og Nordisk klasse) 
  - Ikke lag

A)  Våpen:  Patronvåpen, fritt kaliber. Ikke spiralfjær
B)  Sikter:  Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profi len skal være i original stil.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:  Stående.
E) Avstand:  25 meter.       
 Spesielt:  Tønnen  skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene.
   Revolverens patron må være originalt konstruert for svartkrutt og ha blykule. 
   Ansvarsbyrden for å dokumentere at patronen fyller disse kravene ligger på skytteren. 
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Nr. 23 –   Donald Malson - Individuell - O & R
 - Ikke lag

A)  Våpen:  Fri perkusjonsrevolver, Det samme våpenet som ble brukt i Mariette eller Colt klassene.
B)  Sikter:  Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profi len må være i original stil.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:   Stående.
E)   Avstand:   50 meter.
 Spesielt:   Tønnen  skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene.
                              Ved ladning skal tønnen være montert på revolveren.

Nr. 28 –   Tanzutsu - Individuell - O & R
 - Lag: Nr. 39  Kunimoto, (O &/eller R blandet)

A)  Våpen:  Fri luntelåspistol, glattboret. Japansk type fritt kaliber. 
   Europeisk type stort kaliber som origilalene.
B)  Sikter:  Tidsriktige. Profi len må være i original stil.
C)  Skive:  ISSF 50 meters pistolskive.
D)  Stilling:   Stående.
E)   Avstand:   25 meter.
  
Nr. 38 –   Remington

- Det skytes ikke i denne klassen. Poengsummen fra enten Mariette eller Colt klassene på 25 meter blir slått 
sammen med poengene fra Donald Malson klassen. Våpenet som ble brukt i Donald Malson klassen avgjør 
hvilket 25 meter resultat som går inn i poengsummen. 

LEIRDUESKYTING

Nr. 21 Manton –  Individuell – O & R
 - Lag: Nr. 34  Hawker (tremanns lag) (O &/eller R blandet)

A)   Våpen:  Fintlås hagle, fritt kaliber
B)   Program:  25 leirduer fra fem standplasser i løpet av 60 minutter.        
   I nordisk og Norge skyter vi kun den ene serien på 25 duer.         
C)    Kun våpen med sylindrisk løp (ikke boring eller trakt).
D)    Ladning: Max 96 grain krutt og maks 35 gram hagl.                                                           
   
Nr. 22 Lorenzoni –  Individuell – O & R
        - Lag: Nr. 35 Batesville (tremanns lag) (O &/eller R blandet)

A)    Våpen: Perkusjons hagle, fritt kaliber.
B)    Program :  25 leirduer fra fem standplasser i løpet av 60 minutter.                                     
    I nordisk og Norge skyter vi kun 25 duer i en serie.
C)    Kun våpen med sylindrisk løp (ikke boring eller trakt).
D)    Ladning: Max 96 grain krutt og maks 35 gram hagl.
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Lefaucheux – Individuell - O

Lag: Husqvarna

«Skillet mellom original og replika settes til våpen av modell 1902 og senere.  
Det påligger skytteren å kunne dokumentere i våpenkontrollen at det aktuelle våpen er av modell 1901 eller 
tidligere, om det ønskes brukt i originalklassen.

Skyteprogram: likt det nåværende programmet for perk. hagle; Lorenzoni.(25 duer i løpet av 1 time) 
Hvis det skytes et rent patronlag kan skytetiden kortes ned til 30 minutter.

Dobbeltløpede hagler skal kun lades med en patron av gangen.  Det tillates å veksle mellom høyre og venstre løp 
under konkurransen.
Magasinet på magasinhagler skal ikke benyttes; 1 patron av gangen lades direkte i kammeret når skytteren står 
på standplass. 

Ammunisjon: Patronen skal være av helmessing eller papp med messing / formessinget stål bunnkappe (culot).
Forladning skal være fremstilt i et tidsriktig materiale; for eksempel: fi lt, trefi ber, pappmache, etc. 
Plasthylser kom først på 1950-tallet og har lite med svartkruttskyting å gjøre. Derav følger også forbud mot bruk 
av plast forladninger (shotcup)o.l.

Stifttenningspatroner tillates brukt på linje med sentertente og evt. randtente patroner. 
Kaliber er fritt, men med en øvre begrensning på 35 gram med hagl og 96 grain svartkrutt, slik som for Manton 
og Lorenzoni
Følgende er ikke tillatt: "glow-in-the-dark" framsikter og "Pachmayr Decelerator"-lignende gummikolbekapper, 
både de faste og de til å tre utenpå kolben. 
Det tillates ikke å skifte løse choker eller endre på faste, regulerbare choker under stevnet.
Lær / skinn kolbeforlengere og / eller kolbeforhøyere som snøres fast er tillatt. Varmeskjold av lærkledt fjærstål 
på f.eks. sideliggere er tillatt.»

Pape – Individuell prøveklasse - R

Dette er en prøveklasse for patronhagler som er produsert etter 1. januar 1902 og som følger reglene for klassen 
Lefaucheux

LANGHOLDSSKYTING

Vi viser til MLAIC for de internasjonale reglene. Her skytes det på 300, 500, 600, 900 og 1000 yards.
Norske og nordiske klasser.

       Turner - Individuell -   R: munnlader
       Bodine - Individuell -  R: patronvåpen
       Sporting Trophy -  R: Sammenlagt Turner og Bodine fra same stevne.

Skyteprogram:    
    Det skytes 13 skudd på 30 minutter per avstand og de generelle reglene er
    som for klassene Withworth og Remington på vanlig 100 meters skyting. 

 Avstand 1:  100 meter
 Skive:  ISSF 50 meters pistolskive - 2 skiver/skytter
 
 Avstand 2:  200 meter 
 Skive :  200 meters fransk militærskive - 1 skive/skytter
 
 Avstand 3:  300 meter
 Skive:  Internasjonal 300 meter skive - 1 skive/skytter
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FELTSKYTING 

Disse reglene er sakset direkte fra NSU’s lover anno 1993.

1 Våpenklasser 

1.1 Perkusjonsrevolver. 
1.2 Jaktgevær fl intlås. 
1.3 Jaktgevær perkusjon. 
1.4 Militær perkusjon (Minie). 
1.5 Militær glattboret fl intlåsmuskett (Miquelet). 
1.6 Fri klasse (Vetterli). 
1.7 Bakladet perkusjonsgevær 

I klassene 1.1, 1.2 og 1.3 skal det skytes med rundkule og åpne sikter. Med åpne sikter menes skur og korn. I 
klassene 1.4, 1.5 og 1.6 gjelder MLAIC's våpenreglement. 

2 Generelt
 
2.1 MLAIC's sikkerhetsregler gjelder med spesifi serte unntak for de enkelte våpenklasser. Se § 6.2.2 og 6.3.1. 

2.2 Forholdene på standplassene skal være mest mulig like for alle skytterne i samme lag. 

2.3 Når en skytter bryter stevnet, skal våpenet tømmes helt, og våpenet inspiseres før vedkommende forlater 
feltløypa. 

2.4 Alle klikk og funksjonsfeil belastes skytteren og må rettes av skytteren alene innen skytetida. 

2.5 Ved våpenbrudd kan skytteren fortsette stevnet etter reparasjon, eller med annet våpen av samme modell og 
kaliber fra og med samme øvelse som bruddet oppsto. 

2.6 Ved poenglikhet på medaljeplass i NM og DM skal det skytes om på publikumsvennlige standplasser. 

2.7 For NM og DM skal program og skivetyper godkjennes av NSU på forhånd. 

3 Skivemateriell 

3.1 Skiver og mål skal være av varierende form, farge og størrelse, og forestille konkrete ting (ikke nonfi gura-
tive) fra det daglige liv i den tidsperiode våpnene stammer fra, dyrefi gurer eller tidsriktige militære fi gurer. Det 
skal være en skive med poenginndeling; poengsummen noteres i egen rubrikk på skytekortet og brukes kun ved 
poenglikhet ved ordinær poengutregning. Skiven skal ellers dømmes med inner- og yttertreff. 

3.2 Bevegelige, oppdukkende og forsvinnende mål kan benyttes.

3.3 Fallfi gurer og tippere kan benyttes, men slike mål skal i tillegg ha pappskive som alternativ. 

3.4 Pappskiver skal ha en nøytral kant for å kunne tolke kanttreff på en sikker måte. 

51



4 Program, øvelser og kommandoer.

4.1 Alle våpenklasser: 

4.1.1 Programmet skal bekjentgjøres for deltakerne før skytinga starter, og skal inneholde opplysninger om: 
Antall mål med beskrivelser, avstander, utgangsstillinger, skytetider, stillinger og grep og eventuell spesiell 
poengberegningsmåte for de enkelte øvelser. 

4.1.2 Det skal oppgis avstander, skytetider og stillinger (stående, knestående, liggende etc.) for de forskjellige 
øvelser. 

4.1.3 Vanskelighetsgraden skal fortrinnsvis være stigende fra øvelse til øvelse. 

4.1.4 Øvelser av type "Venn/fi ende" kan brukes. 

4.1.5 Det kan ikke forlanges treff i en fi gur før treff i andre fi gurer teller. 

4.1.6 Deltaker med synlig eller dokumentert handikap eller skade kan benytte alternativ stilling/grep med tilpasn-
ing av skytetida. 

4.1.7 Utgangsstilling skal være med ladd våpen. 

4.1.8 Kommandoer på standplass er som følger hvis ikke annet er spesifi sert for den enkelte øvelse: 
Etter orientering om øvelsen: "LADNING" 
Etter rimelig tid til ladning: "ER SKYTTERNE KLARE" 
Det gis ca. 3 sek. til å si "NEI". 
Hvis en sier fra, gis ytterligere tid til ladning, og kommandoen gjentas. 
Hvis ingen sier fra: "KLAR" 
Våpenet kan heves, og etter 5 sek: "ILD" 
Over de siste 2 sek. av skytetiden: "STANS" 
Umiddelbart etter: "TØM VÅPEN - INSPEKSJON" 
Etter inspeksjon: "SPENN NED - ANVIS" 

4.2 Perkusjonsrevolver: 

4.2.1 Det skal vanligvis skytes 30 skudd fordelt på 6 øvelser à 5 skudd. 

4.2.2 Avstanden kan variere fra 5 til 70 m og skytetida fra 10 til 30 sek. 

4.2.3 For øvelser av typen "Hands Up" kan våpenet ligge på bakken i utgangsstillingen med hanen i halvspenn 
eller sikringshakk. 

4.2.4 En øvelse skal utføres med beste hånd alene. De andre øvelsene kan utføres med fritt grep. 

4.3 Geværklasser generelt:

4.3.1 Det skytes 15 - 20 skudd fordelt på minimum 5 øvelser med 2 - 5 skudd i hver øvelse. 

4.3.2 Avstanden skal variere fra 30 til 150 m, og skytetida skal være minimum 1 min. pr. skudd utenom det 
første. 

4.4 Bakladergevær: 

4.4.1 Det skal settes opp egne lag for bakladerskyttere. 

4.4.2 Skytetida reduseres til det halve av munnladertidene. 

4.4.3 Vanskelighetsgraden tilpasses våpnenes skyteegenskaper ved tilpasning av avstandene eller størrelsen på 
fi gurene. 
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5 Dømming og poengberegning 

5.1 Hvis ikke annet er spesifi sert for den enkelte øvelse, skal antall treff og antall trufne fi gurer summeres for 
hver øvelse. Summen av alle øvelser utgjør skytterens samlede poengsum for stevnet. 

5.1.1 Poengberegning i NM og DM: 
2 poeng pr. innertreff 
1 poeng pr. yttertreff 
2 poeng pr. truffen fi gur 
2 poeng pr. fallfi gur 
Arrangør kan bestemme fri skuddfordeling, eller tvungen skyterekkefølge. 

5.2 Skudd avgitt før "ILD" og etter "STANS" regnes som bom, og fratrekkes poengsummen for hele øvelsen 
med høyeste oppnåelige poengverdi for et skudd, for hvert skudd avgitt for tidlig eller sent. 

5.3 På bevegelige skiver godkjennes kuleanslag med lengde på inntil 2 ganger kaliberet. 

5.4 Alle skudd dømmes etter den høyeste verdisone som er truffet. Kulehullet skal tangere skillelinja mellom to 
verdisoner for å telle i den høyeste. 

5.5 Fallfi gurer og tippere må felles for å regnes som truffet. 

5.6 Skuddene kan fordeles fritt på øvelsenes forskjellige mål. 

5.7 Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter forhåndsbestemt prosedyre. Det kan være ved rangering av de 
enkelte øvelser etter vanskelighetsgrad, eller annen metode.

6 Våpen og utstyr
 
6.1 Generelt for alle våpenklasser: 
Kun originale eller replikavåpen ifølge MLAIC’s defi nisjoner kan brukes. 

6.2 Perkusjonsrevolver: 

6.2.1 For våpen gjelder samme bestemmelser som for klasse Colt/Mariette i
MLAIC’s reglement for baneskyting. 

6.2.2 Det kan lades direkte fra kruttfl aske. 

6.3 Geværklasser generelt: 

6.3.1 Ladning skal skje via kruttmål, fra porsjonsbeholdere eller med ferdige papirpatroner. Det er ikke tillatt å 
lade direkte fra kruttfl aske. 

6.3.2 Remmer og annet tilbehør: Se MLAIC’s bestemmelser pkt. 377. 

6.4 Jaktgeværklasser: 
Kun rundkule er tillatt. 

6.5 Perkusjons militærgevær: 
Samme bestemmelser som for klasse Minie i MLAIC-reglementet. 

6.6 Militær glattboret fl intlåsmuskett: 
Samme bestemmelser som for klasse Miquelet i MLAIC-reglementet. 

6.7 Bakladergevær: 

6.7.1 Baklader- og kammerladergevær med perkusjonstenning kan brukes. 
Enhets-, selvtettende metallpatron er ikke tillatt. 

6.7.2 Kun rundkule eller langkule av tidsriktig modell for den enkelte våpentype er tillatt. 

6.7.3 Siktene kan være tilpasset andre avstander enn originalt ved bruk av reserve korn eller skur uten at det 
originale forandres. Siktebildet skal være det samme som det originale. 
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Artikkel     Pris   Enhet
300 meter-skiver    kr.   30,–  pr. skive
Innstikk til 300 meter-skiver   kr.   10,–  pr. innstikk
200 meter-skiver    kr.   25,–  pr. skive
Innstikk til 200 meter-skiver   kr.   10,–  pr. innstikk
Halvmeterskiver    kr.     5,–  pr. skive
Innstikk til halvmeterskiver   kr.     1,–  pr. innstikk
Muskettskiver     kr.   25,–  pr. skive
Innstikk til muskettskiver   kr.   10,–  pr. innstikk
Store lapper     kr.   50,–  pr. 1000 stk.
Stoffmerker     kr.   50,–  pr. stk.
Klistremerker     kr.   10,–  pr. stk.
Nåler      kr.   25,–  pr. stk.
Medaljer      kr.   35,–  pr. stk.
Tolkesett     kr. 350,–  pr. sett
DVD-fi lm     kr. 150,–  pr. stk.
Poloskjorte med trykk    kr.  50,–  pr. stk.

NSU-artikler

Bestilling sendes kjøpmann Oddvar på følgende adresser:
Oddvar Deberitz, Finnholtvegen 848, 2114 Disenå eller

o-deb@online.no

Priser inkl. mva, frakt tilkommer, faktura legges med i forsendelsen.

ststtstststststststststtstststtststststtstststssttststststtsss k.k.kkkkkkkk.kkkk.kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.kkk.
Salg T-skjorter. Føgende størrelser på lager:
XXL - 33 stk, XL - 43 stk, L - 38 stk, M - 54 stk, S - 8 stk.
Selges så langt lageret rekker. Først til mølla...
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Originalvåpen

Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
Miquelet  Oddvar Deberitz  N&S    93 p.  02.12.2012  Korsfl øyta (NY)
Maximillian  Dag M. Winge  TMS    81 p. 17.08.2012  Pforzheim
Vetterli   Eldar Gulli  N&S    97 p.  19.04.2009  Korsfl øyta
Valkyrie   Linda Johansen  N&S    88 p.  12.02.2012  Korsfl øyta
Whitworth  Ragnar Hegge  TGMC    94 p.  1988   Finland
Minié   Øyvind Flatnes  HPK    88 p.  25.07.2009  Åsheim
Cominazzo  Odd Flomark  OKTS    85 p.  25.05.1998  Breimyra
Kuchenreuter  Odd Flomark  BPK    94 p.  08.05.2000  Maridalen
Colt Oddvar  Deberitz   N&S    96 p.  29.04.2004  Kongsvinger
Tanegashima  Dag M. Winge  TMS    60 p.  17.08.2012  Pforzheim
Hizadai   Petter Hoberg  SCS    87 p.  10.08.2007  Parma, Italia
Remington  Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  21.07.2012  København
S&W   Dagfi nn Torp  KBT    96 p.  30.06.2012  Eidsberg
4’’’ kammerlader  Rune Stensrud  KBT    90 p.  20.04.2008  Korsfl øyta
18 l. mil. kammerl. Eldar Gulli  N&S    96 p.  22.08.2009  Lunner
Perkusjonsmuskett Per Østby  EFP    95 p.  05.07.2003  Årnes
Bakladet perkusjon Willy Morten  Eidsvoll    90 p.  03.07.2010  Jonsvannet
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    95 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Pennsylvania  Dag M. Winge  TMS    83 p.  08.01.2012  Jonsvannet
12,17x44  Dagfi nn Torp  N&S    95 p.  20.06.2010  Kongsvinger
Jarmann  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  22.04.2012  Korsfl øyta
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  163 p.  14.04.2012  Korsfl øyta

Hagle

Lorenzoni  Oddvar Deberitz  N&S  24 duer  11.06.2011  Eidsvoll
Manton   Sondre Nordhagen N&S  14 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Lefaucheux  Oddvar Deberitz  N&S  24 duer  14.04.2013  Korsfl øyta (NY)

Replikavåpen

Miquelet  Dag M. Winge  TGMC    94 p.  22.01.2000  Skatval
Maximilian  Per Østby  EFP    94 p.  11.08.2006  Bordeaux
Minié   Trond Berger  EFP    96 p.  06.06.1997  Eidsberg
Whitworth  Per Østby  EFP  100 p.  21.03.2004  Korsfl øyta
Vetterli   Oddvar Deberitz  N&S  100 p.  25.08.2005  Kongsvinger
Valkyrie   Marianne Berger  EFP    96 p.  29.05.2004  Korsfl øyta
Cominazzo  Are Fosjord  SCS    94 p.  08.05.2000  Maridalen
Kuchenreuter  Odd Flomark  OKTS  100 p.  07.06.1994  Onsrud
Mariette   Ketil Berntsen  HFP    98 p.  23.06.1996  Skatval

Norske rekorder

å
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Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
Tanegashima  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  15.07.2007  Eidsberg
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  13.05.2007  Kongsvinger
Pennsylvania  Per Østby  EFP    96 p.  25.07.2009  Åsheim
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Remington  Per Østby  EFP  100 p.  22.05.2005  Korsfl øyta
S&W   Morten Andresen TPK   98 p.  06.07.2013 Verdal  (NY)
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen  EFP    95 p.  05.07.2009  Ørnfjell
Jarmann  Oddvar Deberitz  N&S    95 p.  15.01.2012  Korsfl øyta
Tanzutsu  Oddvar Deberitz  N&S    84 p.  29.01.2012  Korsfl øyta
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  168 p.  14.04.2012  Korsfl øyta
Donald Malson  Øystein Wold  TPK   84 p.  06.07.2013  Verdal  (NY)

Hagle

Lorenzoni  Per Østby  EFP  21 duer  20.07.2003  Eskilstuna
Manton   Sondre   N&S  22 duer  16.06.2012  Stemtjønn
  Nordhagen  
Pape   Tor Bjarne  KGP  20 duer  16.06.2012  Stemtjønn
  Justnæs    
Langhold

Turner   Per Østby  EFP  283 p.  04.05.2005  Frankrike
Bodine   Per Østby  EFP  289 p.  26.03.2005  Størjebygda
Sporting Trophy  Per Østby  EFP  565 p.  28.03.2005  Frankrike

Lagrekorder
Klasse  Klubb/lag  Poeng Dato  Sted
Adams   Kongsvinger B. P. T.  265 p.  29.06.2012  Eidsberg
Lucca   Eidsberg Flint & P. R  246 p.  03.07.2004  Eidsberg
Peterlongo  Tromsø Pistolklubb  278 p.  10.06.1995  Eidsberg
Forsyth   Schedsmoe C.S   279 p.  03.07.2004  Eidsberg
Wogdon   Schedsmoe C.S.   261 p.  05.07.1997  Eidsberg
Halikko   Nord & Sør   267 p.  22.04.2012  Korsfl øyta
Magenta  Eidsberg Flint & P.  265 p.  07.07.2002  Eidsberg
Pforzheim  Eidsberg Flint & P. R/O  286 p.  05.07.1998  Eidsberg
Rigby Cup  Eidsberg Flint & P.  281 p.  05.07.1998  Eidsberg
Scandinavian Cup  Kongsvinger B. P. T.  273 p.  05.07.2003  Årnes
Remington original  Kongsvinger B. P. T.  268 p.  15.04.2012  Korsfl øyta
Remington replika  Eidsberg Flint & P.  288 p.  01.07.2012  Eidsberg
Gustav Adolph  Nord & Sør   254 p.  09.04.2011  Korsfl øyta
Enfi eld   Nord & Sør   271 p.  30.06.2012  Eidsberg
Pauly   Nord & Sør   224 p.  15.04.2012  Korsfl øyta

Hagle

Hawker   Nord & Sør   44 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Batesville  Nord & Sør   53 duer  13.04.2013  Korsfl øyta (NY)



Returadresse:

NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
2114 DISENÅ


