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Forslag til genralforsamlingen

Årets andre Muskedunderen set-
ter fokus på kommende general-
forsamling og publiserer forslag 
til denne.
Vi skuer også litt bakover og 
bringer rapporter fra årets avholte
DM og NM stevner.
Vi bringer også en rapport med 
resultater fra fjorårets verdens-
mesterskap i det virkelige lange 
hold.

På oppfordring fra nye skyttere 
så bringes også en artikkel som 
forhåpentlig er noe klargjørende 
med hensyn til hvilke våpen 
som kan benyttes til de enkelte 
klasser.
I dennne utgave tar jeg for meg 
håndvåpen og dersom d’ærede 
skyttere skulle ønske at jeg fort-
setter som teknisk redaktør etter 
generalforsamlinger vil jeg skrive 
en smule om langvåpen i høstens 
kommende utgaver av Muskedun-
deren.

Frist for innlevering av stoff til 
MD er som følger:

MD 1: 15. januar
MD 2: 20. april
MD 3: 15. september
MD 4:   1. novenber
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Man tager 1 stk. 1 punds infanteri kanon, 150 g svartkrutt av sprengkrutt kvalitet, 1 stykke 
papir, 1 stk. smidd jernkugle med diameter på 50 mm, litt tilklippet forholdsvis tykt tekstil samt 
en smule tape og Zalovann for at foretage skarpskyting med munnladningskanon.
Bildet er fra en oppvisning ved et symposium på Raufoss Amunisjonsfabrikk i 2009.
Det Sønnenfieldske Frivillige Musqueteer Krops sin 1 punds infanterikanon, en såkalt Amusette 
model ca. 1750, og korpsets erfarne mannskap skjøt nærmest hull i hull på 100 m til stor beun-
dring fra militære dignitærer fra hele verden. 
Konstabel og luntefører Trond Johannessen fyrer av det første skudd.
 
Tek. ua. red.
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Kontaktinformasjon NSU

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

Styret
President   Ståle J. Helland      shelland@sunndals.net                             Mob. 918 58 920
Visepresident Jørn Olav Larsen jol-lars@online.no                 Tlf. 37 04 00 45    Mob. 949 89 886
Sekretær  Per Ljøgodt per.ljogodt@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  Dagfinn Torp  dagfinntorp@hotmail.no              Mob. 971 70 892
Midt-Norge Torgeir Wærdahl torgeiwa@online.no  Mob. 911 12 297
Nord-Norge Pål Kvalvik paal.kvalvik@gmail.com Mob. 952 25 292 

Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Kontonummer: 0530.10.18985    
Medlemskontingent: 200,-
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MLAIC delegaten informerer om VM 2014:
Det er vedtatt en tilleggs klasse som blir skyting på 300 meter med frigevær.
Skyting på 300 m ISSF skive, tid 45 min, pussing er tillat.
Medalje til de tre  beste! 
De som skal til VM må bestemme seg for hvilke klasser de skal skyte,
og meddele det til Oddvar eller meg.
Dag Magne Winge

For mer 
informasjon se

www.
norsksvartkruttunion.no



Presidenten har ordet
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Jeg vil først rette en takk til Thomas       
Låver for den supre jobben han har gjort 

med nettsiden vår. Vi har mottatt mange 
positive tilbakemeldinger fra dere. En liten 
detalj med denne siden som virkelig setter 
nettsiden på kartet er at den kan leses både 
på smarttelefon og nettbrett. Dette betyr at 
fra nå av kan dere laste ned skytereglemen-
tet under et stevne hvis dere har en «diskus-
jon» med stevneledelsen, eller visa versa. Vi 
er bare i startgropen med hensyn til hvordan 
denne siden skal brukes, og som dere ser 
andre steder i denne utgaven av MD så øn-
sker styret at fremtidige styrer blir pålagt en 
tidsramme for oppdatering av våre lover og 
skytereglementet.
Hovedformålet til NSU er å fremme sky-
ting med svartkruttvåpen. Registrering og 
publisering av Norgesrekorder har vært 
et av de tiltakene som har vært brukt for 
å få medlemmene til ytterligere å polere 
på skyteferdighetene. Styret har vedtatt å 
gjennomføre følgende tre tiltak for å øke 
motiveringen til ytterligere forbedringer 
av skyte kvaliteten med svartkruttvåpen: 

a.   Gjennom årene har skytterne oppnådd 
mange meget gode Norgesrekorder, for en-
kelte av klassene har en også oppnådd 
den ultimate poengsummen: 100 poeng.  
Det er en stor prestasjon å etablere en ny 
Norgesrekord. Det er ingen mindre prestas-
jon å kopiere en slik poengsum. Per i dag blir 
sådanne prestasjoner ikke registrert. Styret 
vil fra 1. juni starte registrering av innrap-
porterte tangeriner av gjeldende Norgesreko-
rder. Tangeringene vill bli publisert på NSU’s 
nettside under Norgesrekorder.
I MD vil disse tangeringene bli markert, med 
henvisning til nettsiden for ytterligere de-
taljer.

b.   Det er også registrert en rekke lagreko-
rder. 
I oversikten over disse er det per i dag kun 
klubbene som får kreditt. Styret ønsker å 
bruke den nye fleksibiliteten i vår nettside til 
også å gi honnør til de tre som på vegne av 
sin klubb utførte den prestasjonen som en 
Norgesrekord er. 

Dette vedtaket genererer imi-
dlertid et praktisk problem og 
det er å få identifisert disse 
skytterne. I dette arbeidet er 
styret meget takknemlig for den hjelpen som 
dere kan gi oss med denne dokumentasjo-
nen.

c.   Det er en prestasjon å etablere en Norges-
rekord (eller å tangere en) og styret ønsker 
at de som utfører disse prestasjonene skal 
få en spesiell anerkjennelse, i tillegg til den 
annerkjennelsen det er å komme på rekord-
listen. Styret har derfor vedtatt at det skal 
etableres diplomer som gis til de som utfører 
disse bragdene. Her ønsker styret at både 
rekordholderen(e) og de som tangerer en re-
kord skal få disse signerte diplomene. For 
lagrekordene vil det bli gitt diplom både til 
klubben og til de tre som gjorde jobben. Vi 
arbeider med designen på disse diplomene, 
og tar gjerne imot forslag til utformingen av 
disse.

Det ble en justering av regelverket for hvilke 
våpen som kan brukes i klassen «18 lødig 
militær kammerlader» på generalforsam-
lingen i 2013. Enkelte modifiserte 18 lødig 
kammerladere ble dermed overført fra klas-
sen «Bakladet perkusjon». Det har også vært 
en del forvirring om hvilke våpen som kan 
skyte i klassen Bakladet perkusjon, og sty-
ret har vedtatt å nullstille Norgesrekorden i 
denne klassen. Vi gjør samtidig oppmerksom 
på skytereglementets definisjonen av våpen 
som kan brukes i klassen Bakladet perkus-
jon: «Kammerladere og andre bakladete 
perkusjonsvåpen som ikke er inkludert i de 
to foregående klassene.» Disse klassene er: 
18 lødig militær kammerlader og 4-linjers 
kammerlader.

Da vil jeg på vegne av styret ønske dere lykke 
til med sesongen, og håper at vi ser mange 
av dere på generalforsamlingen og NM-bane 
i Trondheim.

Ståle J. Helland



Innkalling til generalforsamling
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Det innkalles med dette til generalforsamling i 
Norsk Svartkruttunion i klubbhuset til 

Nidaros Skytterlag 

fredag den 26. juni kl. 19:00.

I tillegg til de normale generalforsamlingsaker har 
styret, Shedsmoe Civile Skydeselskab og Støren 

pistolklubb meldt inn forslag til justeringer av våre 
lover/Skytereglementet. 

Disse sakene er presentert av innsenderne på 
følgende sider i denne utgaven av MD.

Velkommen til generalforsamlingen,

Styret
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Forslag til generalforsamlingen

Styrets forslag til justering av våre lover og skytereglementet

Styrets forslag til ny tekst er skrevet i uthevet kursiv.

NSU´s lover:

Forslag 1: Muskedunder og Nettside:

Styret foreslår at det legges til et punkt 7.6 med følgende tekst:

«Muskedunderen og NSU´s nettside er styrets informasjonsorgan til NSU´s medlemmer. 
Det redaksjonelle ansvaret for disse organene ligger hos styret som helhet.»

Forslag 2: Styret foreslår at det legges til et punkt 7.7:
«Styret skal sørge for at det er en oppdatert kopi av NSU´s lover og Skytereglement på 
vår nettside innen to måneder etter at de har mottatt signert referat fra generalforsam-
lingen.» 
 
Forslag 3: Styret foreslår at både regnskapsåret og budsjettåret til NSU justeres
Regnskapsåret til NSU går fra 1. januar til 31. desember, og det reviderte regnskapet tas 
opp til godkjennelse på generalforsamlingen i NSUsom avholdes midt i året. Denne for-
styrelsen av regnskapsåret og generalforsamlingen er en uheldig praksis.

a.   Ved generalforsamlingen er det intet krav til styret at de skal ha et oppdatert 
regnskap tilgengelig for inneværende år. Hva skjer hvis styret eller kassereren, mot sin 
vilje, blir kastet av generalforsamlingen? En slik situasjon kan bli meget følelsesmessig 
ladet med den konsekvens at kassereren ikke avslutter regnskapet for det siste halve året.

b.   Budsjettåret følger regnskapsåret. Konsekvensen av dette er at styret, rent formelt, 
ikke kan bruke penger fra 1. januar til generalforsamlingen har vedtatt årets budsjett.
Styret foreslår at regnskapsåret forskyves slik at det mer er i overenstemmelse med tid-
spunktet for generalforsamlingen. Her må vi også ta hensyn til det praktiske som tid for 
revisjon. 

Styrets forslag er:
«Regnskapsåret for NSU går fra 16. mai til 15. mai året etter. Det reviderte regnskapet 
publiseres på nettsiden til NSU. Kassereren har med seg det reviderte regnskapet og 
bilag til generalforsamlingen. Han har også med seg et oppdatert og signert regnskap 
for perioden 16. mai til en uke før generalforsamlingen. Budsjettet året går fra general-
forsamlingen til neste generalforsamling.» 



Forslag 4: Regulering av bruken av vårt navn og emblem

Det har dukket opp to steder på Facebook som bruker NSU´s navn og det ene stedet har 
også vårt emblem. Dette er en tvilsom praksis, siden den kan skape tvil om hva som er 
NSU´s offisielle politikk. Styret ønsker at bruken av vårt navn og logo skal beskyttes gjen-
nom våre lover og har følgende forslag til generalforsamlingen om et nytt punkt:  
1.5:
«Medlemsklubber/medlemmer i NSU kan ikke uten godkjenning fra styret bruke vårt 
navn eller emblem på papir eller på internett på et slikt vis at det gir inntrykk av at det 
er en offisiell NSU nettside/skriv. For våre medlemsklubbers vedkommende er det greit 
at både vårt navn og emblem brukes så fremt det tydelig kommer frem at nettstedet/do-
kumentets tilhører en navngitt medlemsklubb i NSU. Annen bruk av NSU´s 
emblem administreres av styret.»

6

Forslag nr.  5: Fjerning av § 9.4 og 9.5 i «lovnorm for lag tilknyttet Norsk Svartkruttun-
ion».
I Forslag nr. 1 til Generalforsamlingen fra Schedsmoe Civile Skydeselskab påpeker de et 
problem i vår «Lovnorm for lag tilsluttet Norsk Svartkruttunion». Her står det under §9 
Styrets arbeid:  Fra underpunkt 4 : «Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten *) 
til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser og føre regnskap og medlemsforteg-
nelse i samsvar med disse.» Fra underpunkt 5: «Revisorene skal gjennomgå regnskapene i 
samsvar med idrettens  revisjonsbestemmelser *).
*) Jfr. heftet “Idrettens Kontoplan».
Hvorfor skal vi slutte oss til de reglene for økonomisk styring som Norges idrettsforbund 
finner formålstjenlige. Gjør vi dette, må vi også følge med og føye oss etter eventuelle 
fremtidige justeringer som blir gjort i dette regelverket.
 
Styret foreslår: «§ 9.4 og §9.5 i «Lovnorm for lag tilsluttet Norsk Svartkruttunion» 
strykes.»

Skytereglementet til NSU

Forslag nr. 6: to nye klasser for original luntelåsgevær.

Bakgrunn:
I MLAIC reglementet er det to klasser for skyting med luntelås gevær. I klassen 
Tanegashima skytes det stående på 50 meter og i Hisadai klassen skytes det knestående på 
50 meter. De originale luntelåsgeværene kommer i to hovedvarianter, som begge stam-
mer fra Europa. Den ene ble introdusert til Japan av Portugisere og er ofte omtalt som en 
japansk modell med kinnkolbe. Denne ser ut som kolben på en pistol og hviles mot kin-
net. Den andre modellen omtales ofte som den europeisk luntelåsvarianten og har normal 
skulderkolbe. I hht MLAICs regelverk går originale luntelåsgevær med skulderkolbe i 
replikaklassen. 



 I vårt skytereglement er det imidlertid tillatt på nasjonale stevner å bruke originalvåpen 
med «normal» kolbe som støttes mot skulderen. Per i dag er begge de nasjonale rekordene 
skutt med lang kolbe. 
Det er skytemessig et handicap å skyte med kinnkolbe, og det er flere av våre medlemmer 
som har ervervet slike originalvåpen i de senere år. Det er styrets oppfatting at NSU må 
ivareta interessene til skytterne som bruker begge varianter av originale luntelåsgevær.

Styrets forslag:
Generalforsamlingen oppretter to nye klasser for originale luntelåsgevær med lang kolbe, 
og kaller de henholdsvis «Tanegashima, lang kolbe og «Hisadai, lang kolbe», og at de 
beste tidligere skytingene tatt med lang kolbe overføres til disse klassene. Tanegashima 
og Hisadai skutt med original kinnkolbe får beholde de originale navnene. Styret foreslår 
også at det opprettes lagklasser for Hisadai. Styrets forslag til ny tekst for klasse 14 og 16:

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  lang kolbe som støttes mot skulderen er tillatt på nasjonale stevner. 
Norgesrekorder satt med denne type våpen betegnes «Tanegashima, lang kolbe, 
original.» Norgesrekorder skutt med original kinnkolbe av japansk type betegnes: 
«Tanegashima, original». Ved bruk av skulderkolbetype i lagskytinger blir disse, som i 
MLAIC reglementet, klassifisert som replikavåpen.

Nr. 16  - Hizadai  - Individuell - O og R 
     - Lag 43: Hibuta  (Original)
     - Lag 44: Hinawa (Replika)

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.
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D)  Stilling:   Knestående.
      Rem:   Nei
E)   Avstand:  50 meter.

Originalvåpen med lang kolbe som støttes mot skulderen  er tillatt på nasjonale stevner. 
Norgesrekordene satt med denne type våpen betegnes «Hisadai, lang kolbe, original.» 
Norgesrekorder skutt med original kinnkolbe av japansk type betegnes: 
«Hisadai, original».

Forslag nr. 7 om replikaklasse for patronhagle
Denne saken var fremmet av Hell Felt & Perkusjon til generalforsamlingen i 2011. 
Avgjørelsen vedrørende denne klassen var ikke inkludert i det offisielle referatet fra den 
generalforsamlingen. Rent teknisk var derfor klassen ikke approbert av generalforsamlin-
gen. Styret foreslår at en replikaklasse for patron hagler med navn «Pape» blir approbert. 
Siden 2011 har det ved feiltagelse vært skutt i «Pape» klassen som om den var approbert. 
Det er også satt Norgesrekord i klassen «Pape». Styret foreslår at generalforsamlingen 
aksepterer de norgesmesterskap og Norgesrekorder som er gjennomført i klassen «Pape». 

Ordlyden i forslaget for en replika klasse i patron hagle fra 2011:

Navn på replikaklasse: "Pape"
(William Rochester Pape fra Newcastle-upon-Tyne får æren av å ha introdusert
trangboring, i 1866).
Forslag til formulering:
«Pape – individuell patronhagle – R»
Lag: Kongsberg

Forslag nr. 8: patronklasser i feltskyting

Det har i mange år vært konkurrert i klassene patron-revolver og patron- rifle under NM i 
feltskyting. Ingen av disse klassene er approbert av en generalforsamling. Styret foreslår 
følgende vedtak for Generalforsamlingen:
«Feltskytingsprogrammet utvides med klassene patron-revolver og patron-rifle. 
De Norgesmesterskapene som er vunnet i disse klassene tidligere blir approbert»

Nye klassebetegnelser:

1.1 Perkusjonsrevolver.
1.2 Patron-revolver
1.3 Jaktgevær flintlås.
1.4 Jaktgevær perkusjon.
1.5 Militær perkusjon (Minie).
1.6 Militær glattboret flintlåsmuskett (Miquelet).
1.7 Fri klasse (Vetterli).
1.8 Bakladet perkusjonsgevær
1.9 Patron-rifle
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Forslag nr. 9:

Skytereglementets beskrivelse om krav til en Norgesrekord kan misforståes, siden det i 
foregående punkt defineres at en klasse må ha tre deltagere for å være en offisiell klasse på 
et NM eller DM. Det er flere Norgesrekorder som er satt på approberte stevner med bare 
en deltager i klassen. Styret foreslår derfor at det settes inn en setning nummer to under 
punkt 10 i Fellesreglementet:

«Norgesrekorder kan skytes med kun en deltager i klassen, eller med et originalvåpen 
som i hht §9 er inkludert i replikaklassen.»

Forslag fra Støren PK 

Det er vanlig praksis innen andre skytterorganisasjoner at en skytter representerer bare en 
klubb i konkurranser. Dette mangler i lovene til NSU. Dette er sikkert noe de fleste kjen-
ner til da mesteparten av skytterne har bakgrunn fra Norges skytterforbund.

Forslag lovtekst:
En skytter kan i samme kalenderår ikke representere mer enn ett lag / en klubb. 
Enhver skytter kan søke medlemskap i det lag hun/han ønsker. En skytters overgang fra 
å representere et lag til å representere et annet lag skal normalt foregå ved årsskiftet. 
Overgang til å representere et nytt lag kan normalt bare skje en gang i kalenderåret. 
Ved flytting til et annet sted kan en skytter gå over til å representere et annet lag i løpet 
av kalenderåret. Slik overgang skjer ved at skytteren melder dette skriftlig til styret. 
Overgangen gjøres gjeldende fra den dato meldingen blir gitt - forutsatt at kontingenten 
til det gamle og det nye lag er betalt. (Ref. NIFs lov § 10-6).

Forslaget er "sakset" fra NSF Fellesreglement 2,3,1,2

For Støren PK 
Hans Torslett

Du har kanskje hørt noen si, under et argument eller 
resonoment at, “på den ene siden.... men på den andre 
siden....”
-om denne saken her kan man si “på den ene siden og på 
den andre siden....”
Her har man to sider med samme sak, kan man si, en to-
sidig sak altså, og atpå til med flintlås, fiffi det og dobbelt 
så morro.
Tek. ua red.



FORSLAG TIL NSU' S GENERALFORSAMLING I TRONDHEIM 
FRA SCHEDSMOE CCIVILE SKYDESELSKAB. 

Forslag 1. 
NSU's hovedorganisasjon ma folge Idrettens regnskapsregler på lik linje som lagene er 
palagt i NSU's lovnorm. 
Begrunnelse. 
Enhver organisasjon plikter a ha tilfredsstillende regnskapsbestemmelser. I lovnormen for 
lag tilsluttet NSU, er lagene palagt a folge regnskapsregler bestemt for organisasjoner som 
driver med idrettslig aktiviteter. Dette har blitt uteglemt i NSU's forbundslov. 

Forslag 2. 
SCS foreslår ny klasse for perkusjonsrevolver, klasse RUGER. 
Klassen er tilsvarende som den svenske klassen. 
Svartkruttvåpen uten krav til modellår og har ikke krav til historiske svartkruttvapen. 

Forslag 3. 
SCS foreslår ny klasse for Patronrevolver 50 meter, BUNTLINE. 
Samme program som for Donald Malson. 

Forslag 4. 
Forslag til ny pistolklasse (nasjonalt) 
 • Flintlas 
 • Kaliber ikke under .58 - 14,7 mm 
 • Glattboret 
 • Fri sivil modell fra for 1780 eller fri militcer modell uten krav til modellår. 
 • Tidsriktige sikter. 
 • Ikke snellertavtrekk. 
 • Normal 1/2 meter pistolskive pa 25 meter. 
 • Navn: Original : "Nelson''. Lagskyting: "Trafalgar" 
 • Replika "Tordenskiold". Lagskyting: "Dynekilen". 

Begrunnelse: 
Klassen er ment å dekke flintlåspistoler av bade sivil og militær type, og som ikke er rene 
duellpistoler. Klassen vil således passe for pistoler som er fra samme epoke som klassen 
"Miquelet'', glattløpet flintlasmuskett. Klassen passer godt til såkalt "rytterpistol" ("hol-
sterpistol" på engelsk), men er ikke ment utelukkende til dette. 
Dagens eneste eksisterende klasse for flintpistol, "Cominazzo'', har så lite minimumska-
liber (.43) at den i konkurranse typisk kun skytes med en duellpistol av mest modene type, 
fra helt innpå 1830-tallet. 
Det er behov for en ny klasse som dekker de innpå 200 år med flintlaspistoler som gikk 
forut for duellpistolene, men som har en presisjon som er betydelig darligere. 

Schedsmoe Civile Skydeselskab. 
Ernst Risan. 
Laugsmester. 
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Styrets vurdering av om NSU har regnskapsplikt eller ei

Det har vært et tilbakevendende spørsmål om NSU har regnskapsplikt eller ei. 
NSU er en landsomfattende paraplyorganisasjon for klubber med svartkruttskyttere og er 
ikke tilknyttet Norges Idrettsforbund eller andre norske forbund.

Etter styrets oppfatning er det kun NSU´s generalforsamling og Skatteetaten som kan 
påføre NSU regnskapsplikt, samt definere hvordan regnskapet skal se ut.

Skatteetaten har laget et hefte med navnet: «Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner». 
Dette kan lastes ned: (http://www.skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bed-
rift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-
ideelle-organisasjoner/).

Under avsnittet: «Regnskap: Generelt om årsregnskaps- og bokføringsplikt

Økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner kroner i året samt andre fore-
ninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennom-
snittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, er årsregnskapspliktige etter regnskapsloven 
av 17. juli 1998 § 1-2 første ledd.» 

Vårt balanseregnskap har en totalsum på kr. 577 189,13 i 2013. I tillegg har vi en lagerbe-
holdning med en verdi av kr. 111 070 per 3. april 2014
NSU hadde i 2013 en omsetning på kr. 15 380,00 for salg av skiver, merker, vimpler, 
DVD, Medaljer, tolker og poloskjorter. Dette ligger også godt under grensene for skattep-
liktig omsetning på 140 000 kr eller 70 000 kr som gjelder for forskjellige typer veldedige 
og andre frivillige organisasjoner (se under avsnittet: «Når foreligger det økonomisk 
virksomhet»).

I tillegg hadde undertegnete en telefonsamtale med Skatteetaten. Her la jeg frem en 
oversikt over NSU´s drift og økonomiske situasjon. Konklusjonen fra saksbehandleren i 
Skatteetaten var at NSU ikke har regnskapsplikt.

For Styret
Ståle J. Helland

P.s. se også Forslag 5 fra styret



    
   BUDSJETT  2013      BUDSJETT  2014
   Inntekter Utgifter  Inntekter Utgifter
Medlemskontigent  210 000,-   210 000,-                            
Bankonti per 01.01.13 
og 01.01.14  288 555,-   337 082,-                            
Administrasjon      20 000,-     20 000,-
Porto       2 000,-     9 500,-     2 000,-     8 000,-
Årsmøte         1 000,-       1 000,-
Møter         1 000,-       1 000,-
Reiseutgifter styremøter     12 000,-     12 000,-
Reiseutgifter distriktrep.       8 000,-       8 000,-
Reiseutgifer øvrig        3 000,-       3 000,-
Honoarer      18 000,-     18 000,-
Internasjonale stevner     20 000,-     20 000,-
MLAIC       11 000,-     11 000,-
Muskedunderen trykk     30 000,-     30 000,-
Muskedunderen porto     30 000,-     30 000,-
Forsikring      11 000,-     11 000,-
Gaver         1 500,-       1 500,-
Gebyrer/renter         200,-        500,-       200,-        500,-
Skiver     12 000,-   15 000,-    8 000,-      5 000,-
Lapper       2 000,-     1 500,-    2 000,-      1 500,-
Merker/Vimpler/DVD     1 000,-      2 500,-                            
Medaljer/Tolker      8 500,-            0,-    6 500,-    25 000,-
T-Shirt       1 000,-      1 000,-                            
Webside           20 000,-
Resultatprogram          10 000,-
Støtte til NM      25 000,-     35 000,-
Disponibelt    307 255,-   297 782,-
SUM   525 255,- 525 255,- 569 282,- 569 282-,

NSU busjett

12



BALANSEREGNSKAP FOR NSU FOR PERIODEN 1/1 TIL 31/12-2013    
     
      Inntekter    Utgifter    
Overført fra 2012, postgiro  274 761,09                               
Medlemskontingent   239 800,00                               
Administrasjon           25 052,43
Porto            1 535,00    13 362,50
Reiseutgifter styremøter            7 110,00
Reiseutgifter distriktrep.           3 264,00
Reiseutgifter øvrig            2 374,00
Honoarer        18 000,00
Internasjonale stevner        1 328,00    27 297,42
Nordisk      43 977,18    48 706,60
MLAIC                                                                                   
Muskedunderen trykk        26 100,00
Muskedunderen porto        21 374,99
Forsikring         10 142,00
Gaver               288,30
Gebyrer / renter        405,86         110,00
Skiver       6 420,00    11 500,00
Lapper       1 350,00             0,00
Merker / Vimpler / DVD       645,00      2 300,00
Medaljer / tolker     6 965,00                               
T-Shirt              0,00                               
Støtte NM             0,00    20 000,00
Diverse             3 122,01
Overført til 2014, Postgiro     337 082,88
SUM    577 187,13  577 187,13
   
Regnskapet ble avsluttet den 11 april 2014 
   
Oddvar Deberitz  
Kasserer  
   
Regnskapet ble revidert den 22.05.2014 og funnet i orden
Torgeir Wærdahl  
   
   
Regnskapet ble revidert den 29.05.2014 og funnet i orden
Terje Olsen  
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Våpen til utlandet

Registreringspliktige og antikvariske våpen på utenlandsreise
6. mai 2014

Hei dere som skal til Danmark på Nordisk Mesterskap. Har dere planer om å reise gjen-
nom Sverige trenger dere ikke å ha importlisens (införseltillstånd) til Sverige. 

Følgende er sakset fra Tullverkets nettside:
 
http://www.tullverket.se/innehallao/v/vapen/vapenochfarligaforemal/skjutvapenocham-
munition/jaktellertavling.4.4ab1598c11632f3ba9280008931.html 

Under. ”In- och utförsel av skjutvapen för personer med utländsk vapenlicens eller 
motsvarande” er det ført opp følgende unntak:
 
”Undantag från införseltillstånd: 

•	 Du som reser in från Danmark, Finland eller Norge behöver inte införseltillstånd vid 
       införsel av jakt- och tävlingsvapen om giltig vapenlicens (eller motsvarande) utfär  
							dad	i	något	av	dessa	länder	finns.	Vapnen	och	ammunitionen	får	du	ha	i	Sverige	under	
							högst	tre	månader	från	dagen	för	införandet.	

•	 Du som reser in från Danmark, Finland eller Norge och har giltig vapenlicens (eller 
       motsvarande) i något av dessa länder, behöver inte införseltillstånd för genomresa i 
							Sverige	för	jakt	eller	tävling	i	Danmark,	Norge	eller	Finland.”	

Det Europeiske Våpenpasset (EVP) må være dekket av: ”eller motsvarande”. I Sverige er det 
registreringsplikt for patronvåpen produsert før 1890. Her må dere enten skaffe en spesiell 
tillatelse (700 SEK) fra det svenske politiet, eller: 
For dere som skal skyte med ikke registreringspliktige våpen (produsert før 1890) kan dere 
registrere våpnet hos norsk politi som om det er et registreringspliktig våpen. Det er meget 
viktig at dere ber saksbehandleren hos politiet om å føre inn i merknadsrublikken i 
våpenregistret at dette våpnet er en ikke-registreringspliktig antikvitet. Da blir det lettere å 
få det avregistrert. Det vil da ikke påvirke våpengarderoben eller annen registrering av 
registreringspliktige våpen. Når det er registrert i det norske våpenregistret kan det inklu-
deres i EVP, og du har dokumentasjon på at du eier antikviteten. Noe som er meget nyttig 
når du reiser gjennom andre land som har begrensninger på utførsel av antikviteter. Har du 
våpenet i EVP men det er ikke i det norske våpenregistret, kan du få gratis kost og logi (hos 
det lokale politiet) til saken er oppklart. 
 
Denne bruken av EVP er en service fra politiet til oss. Vis respekt for både politiet og oss 
andre og avregistrer våpenet når du ikke lenger har behov for å ha det i EVP. 

God reise! 
Ståle J. Helland 
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Rapport fra NM Felt 2014

NM Felt 26-27 april 2014 i Bjørkos, Grimstad.

Grimstad Svartkrutt Lag.

I år var det Grimstad Svartkrutt Lag 
som var den heldige vinneren av i å få 

tildelt NM Felt, vi var så heldige å få låne 
Grimstad Misjonskirkes speiderleir som 
ligger i Vakre Bjørkos 1,5 mil nord for 
Grimstad sentrum. 
Værgudene var nok på vår side for 
gradestokken bikket 20 grader begge 
dager i den varme vårsola, alt lå til rette 
for et bra stevne. Så da Kristiansand 
skytterne rykket inn på fredagskvelden 
med grillmat og riktig drikke så kunne 
vi ikke være dårligere så vi bestemte oss 
for å være der sammen for å dele vinner-
tips og fornuftig slagplan for morgenda-
gens skyting. (jeg er ikke sikker på om 
det var lurt).
Lørdags morgen startet skytingen 
klokken 10.00 og det så ut som om alle 
koste seg i det fine været, det eneste ar-
rangøren bekymret seg for var å sette 
fyr i den tørre skogbunnen. Maks po-
eng for rifleskytingen denne dagen var 
34 og Jan Olav Jensen var den eneste 
som klarte å fylle i klassen patron, bra 
skyting.
Kjell Bergersen, Martin Meltzer og Paul 
Ove Haugen måtte skyte om, alle hadde 
skutt 32 poeng og det stod om en bronse 
i klassen patron. Spenningen var til å ta 
og føle på og Kjell Bergersen var iskald, 
trakk det lengste strået og vant bronsen, 
Gratulerer.
Omskyting måtte også til i klassen Jakt 
perkusjon mellom Jan Olav Jensen og 
Øyvind Ellingsen, sølvet skulle deles ut 
og Jan Olav hadde nerver av stål og vant 
sølvet, Gratulerer.

Søndagen så ble løypa kortet inn til 
rundt jordene ved huset slik at skytin-
gen kunne foregå litt raskere med tanke 
på de langveis farende. Maks poeng for 
denne dagen var 39 poeng og det var 
kun Jan Olav Jensen som klarte å fylle i 
klassen perk. Jeg vil også nevne at Ron-
ny Olsen fylte i klassen patron men på 
siste standplass så skjedde der noe slik 
at han satte skuddene i feil skive, synd 
for det var god skyting men de må jo 
sitte i riktig skive. Også denne dagen så 
måtte der omskyting til i klassen patron 
mellom Viggo Berrefjord og Jan Olav 
Jensen, her var Viggo kald som en dau 
soldat og vant sølvet. Gratulerer.
Til slutt må vi få takke alle blide skyt-
tere som var med, dere gjorde dette 
stevnet til en svært hyggelig opplevelse 
for oss som arrangerte. 
 
Vennlig hilsen  
Steinar Foss Gsl. 
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Resultater NM-felt 2014

Langvåpen max poeng 34

Rifle Patron.
  1. Jan Olav Jensen  GSL  34/13
  2. Steinar Foss  GSL  33/9
  3. Kjell Bergersen  EFP  32/10 e.o.
  4. Martin Meltzer  GSL  32/9 e.o.
  5. Paul Ove Haugen  GSL  32/9 e.o.
  6. Ronny Olsen  GSL  32/10
  7. Frode Mølland  KGP  31/9
  8. Øyvind Ellingsen  EFP  27/8
  9. Tommy Foss  GSL  27/7
10. Geir Skjævesland  KGP  11/1

Jakt perkusjon.
1. Steinar Foss   GSL  33/11
2. Jan Olav Jensen  GSL  32/12 e.o.
3. Øyvind Ellingsen  EFP  32/8 e.o.
4. Kjell Bergersen  EFP  29/11
5. Tom Inge Repstad  GSL  24/9
6. Tommy Uleberg  GSL  20/4
7. John Wikstøl  GSL  18/5

Bakladet perkusjon.
1. Jan Olav Jensen  GSL  31/6
2. Geir Skjævesland  KGP  23/11
3. Jørn Olav Larsen  GSL  20/1
4. John Wikstøl  GSL  17/3
5. Paul Ove Haugen  GSL  16/3

Militær perkusjon.
1. Kjell Bergersen  EFP  32/7
2. Øyvind Ellingsen  EFP  27/5
3. Jørn Olav Larsen  GSL  11/2

Militær flint.
1. Frode Mølland  KGP  16/5
2. Tommy Foss   GSL  2/0
3. Jørn Olav Larsen  GSL  0/0

e. o. = etter omskytinger
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Jakt flint.
1. Steinar Foss   GSL  32/8
2. Tommy Foss   GSL  11/2

Revolver max poeng 39

Revolver perkusjon.
  1. Jan Olav Jensen  GSL  39/8
  2. Frode Mølland  KGP  38/13
  3. Steinar Foss  GSL  36/12
  4. Ronny Olsen  GSL  34/6
  5. Martin Meltzer  GSL  27/9
  6. Paul Ove Haugen  GSL  26/11
  7. Odd Flomark  OKTS  25/6
  8. Norleif Theland  MPL  24/8
  9. John Wikstøl  GSL  22/7
10. Andreas Klindt  MPL  20/6
11. Jørn Olav Larsen  GSL  14/1

Revolver patron.
  1. Martin Meltzer  GSL  35/14
  2. Viggo Berrefjord  KGP  33/11 e.o.
  3. Jan Olav Jensen  GSL  33/10 e.o.
  4. Frode Mølland  KGP  32/12
  5. Steinar Foss  GSL  31/7
  6. Ronny Olsen  GSL  30/10
  7. Geir Skjævesland  KGP  26/5
  8. Odd Flomark  OKTS  25/2
  9. Paul Ove Haugen  GSL  23/2
10. Geir K. Andersen  KGP  22/6
11. Jørn Olav Larsen  GSL  19/3
12. John Wikstøl  GSL  15/2
12. Kjell Bergersen  EFP  15/2
14. Øyvind Ellingsen  EFP  8/1
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LAGSKYTING:

PETERLONGO:  KBT 248 p. 
ADAMS:   KBT 229 p.

Rapport fra DM Østlandet 25 meter 2014

MARIETTE:
1. Dagfinn Torp  KBT 90 p.
2. Øyvind Arnesen BPK 88 p.
3. Rune Stensrud  KBT 88 p.
4. Oddvar Deberitz N&S 81 p. 
5. Harald Olestad  OKTS 80 p.
6. Sondre Nordhagen N&S 78 p.
7. Eldar Gulli  KBT 70 p.
8. Hermund Hagen NSS 51 p.
9. Per Ljøgodt  N&S   6 p.

SMITH & WESSON Replika:
1. Oddvar Deberitz N&S 86 p.
2. Harald Olestad  OKTS 85 p.
3. Rune Stensrud  KBT 84 p.
4. Sondre Nordhagen N&S 81 p.
5. Eldar Gulli  KBT 73 p.
6. Øyvind Arnesen BPK 70 p.
7. Eskil Gulli Hanssen KBT 62 p.

COLT:
1. Rune Stensrud  KBT 88 p.
2. Dagfinn Torp  KBT 85 p.
3. Oddvar Deberitz N&S 80 p.
4. Sondre Nordhagen N&S 66 p.
5. Eskil Gulli Hanssen KBT 56 p.

SMITH & WESSON Original:
1. Dagfinn Torp  KBT 86 p.
2. Eldar Gulli  KBT 80 p.
3. Øyvind Arnesen BPK 66 p.

KUCHENREUTER:
1. Dagfinn Torp  KBT 94 p.
2. Oddvar Deberitz N&S 93 p.
3. Rune Stensrud  KBT 90 p.
4. Sondre Nordhagen N&S 79 p.
5. Per Ljøgodt  N&S 62 p.

DONALD MALSON Replika:
1. Rune Stensrud  KBT 83 p.
2. Dagfinn Torp  KBT 74 p.
3. Oddvar Deberitz N&S 72 p.
4. Harald Olestad  OKTS 61 p.
5. Sondre Nordhagen N&S 27 p.
6. Hermund Hagen NSS 20 p.

DONALD MALSON Original:
1. Rune Stensrud  KBT 68 p.
2. Oddvar Deberitz N&S 62 p.
3. Eskil Gulli Hanssen KBT 18 p.
4. Sondre Nordhagen N&S 17 p.

REMINGTON Replika:
1. Rune Stensrud  KBT 171 p.
2. Dagfinn Torp  KBT 164 p.
3. Oddvar Deberitz N&S 153 p.
4. Harald Olestad  OKTS 141 p.
5. Sondre Nordhagen N&S 105 p.
6. Hermund Hagen NSS   71 p.

REMINGTON Original:
1. Rune Stensrud  KBT 156 p.
2. Oddvar Deberitz N&S 142 p.
3. Sondre Nordhagen N&S   83 p.
4. Eskil Gulli Hanssen KBT   74 p.

SKYTERESULTATER FRA DM 25 METER PÅ KORSFLØYTA 13/4-14:
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SKYTERESULTATER FRA DM LEIRDUE PÅ KORSFLØYTA 12/4-14:

LORENZONI:
1. plass: Sondre Nordhagen N&S 19 duer
2. plass: Geir Kjeldsmoen  N&S 17 duer
3. plass: Willy Morthen  ESS 16 duer
4. plass: Oddvar Deberitz  N&S 14 duer
5. plass: Ragnar Holen  N&S 13 duer
6. plass: Torfinn Helberg  N&S 10 duer
7. plass: Frode Høybråten  SCS   5 duer

MANTON:
1. plass: Sondre Nordhagen N&S 11 duer
2. plass: Oddvar Deberitz  N&S   9 duer
3. plass: Willy Morthen  ESS   5 duer
4. plass: Torfinn Helberg  N&S   0 duer

LEFAUCHEUX:
1. plass: Oddvar Deberitz  N&S 17 duer
2. plass: Geir Kjeldsmoen  N&S 14 duer
3. plass: Willy Morthen  ESS 14 duer
4. plass: Torfinn Helberg  N&S   9 duer
5. plass: Ragnar Holen  N&S   4 duer

PAPE (Uoffisiell):
1. plass: Oddvar Deberitz  N&S 15 duer
2. plass: Sondre Nordhagen N&S 13 duer
3. plass: Geir Kjeldsmoen  N&S 12 duer
4. plass: Ragnar Holen  N&S 11 duer

LAGSKYTINGER:
Batesville:   N&S 50 duer
Hawker:    N&S 20 duer
Husqvarna:   N&S 40 duer ( Ny Norsk rekord)
Kongsberg:   N&S 40 duer (Ikke offisiell)

Rapport fra DM Østlandet Leirdue 2014
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REMINGTON MATCH:
1. Henning Langnes KBT 89 p
2. Dagfinn Torp  KBT 83 p
3. Johnny Randen ESS 70 p

MINIE ORGINAL:
1. Henning Langnes KBT 80 p
2. Oddvar Deberitz N&S 69 p
3. Sondre Nordhagen N&S 42 p

BAKLADET PERKUSJON:
1. Eldar Gulli  KBT 94 p 
2. Per Ljøgodt  N&S 89 p
3. Willy Morthen  ESS 87 p

REMINGTON ORGINAL:
1. Oddvar Deberitz N&S 94 p 
2. Henning Langnes KBT 93 p
3. Dagfinn Torp  KBT 90 p
4. Sondre Nordhagen N&S 78 p
5. Eldar Gulli  KBT 76 p
6. Per Ljøgodt  N&S 62 p
7. Harald Olestad  OKTS 55 p

Lagskyting: 
1. KBT 259 poeng
2. N&S 234 poeng

18 LØDIG:
1. Eldar Gulli  KBT 92 p
2. Oddvar Deberitz N&S 90 p
3. Per Ljøgodt  N&S 86 p
4. Sondre Nordhagen N&S 86 p
5. Willy Morthen  ESS 79 p

Lagskyting:
1. N&S 262 poeng NY NM REKORD
      (Ikke styrebehandlet
       og derfor ikke offisiell)
MINIE:
1. Dagfinn Torp  KBT 87 p
2. Sondre Nordhagen N&S 84 p
3. Oddvar Deberitz N&S 83 p
4. Per Ljøgodt  N&S 75 p

LagskytingL
1. N&S 244 poeng

Rapport fra DM Østlandet 100 meter 2014

WHITWORTH ORGINAL:
1. Henning Langnes KBT 87 p
2. Oddvar Deberitz N&S 79 p
3. Sondre Nordhagen N&S 70 p

WHITWORTH:
1. Dagfinn Torp  KBT 98 p
2. Henning Langnes KBT 96 p
3. Oddvar Deberitz N&S 92 p
4. Sondre Nordhagen N&S 85 p

MAXIMILLIAN:
1. Johnny Randen ESS 65 p

Et vakert kunstverk i 
form av en Schutzen 
rifle

SKYTERESULTATER FRA DM 100 PÅ  KORSFLØYTA 11 MAI 2014:



VM-Langhold på Bisley i England for to år 
siden gav mersmak, men vi kunne ikke stille 
lag med bare 2 mann. Lagskytingen utgjør 
halvparten av skytingen, og det var ikke fris-
tende å være turist halvparten av turnerin-
gen. Etter mange telefoner, og en del fram og 
tilbake klarte Dagfinn og jeg å ”lure med oss” 
Pål Kvalvik og Rune Stensrud.
En spent gjeng møttes på Gardermoen den 4. 
September. Første stopp er Shiphool flyplass 
i Nederland, og så direkte til Cape Town i Sør 
Afrika. Slitne etter den lange flyturen kunne 
vi konstatere at alle våpen, og en del bagasje 
sto igjen i Nederland. Det er lurt å beregne 
noen dager ekstra i slike tilfeller. Det gikk 
bra, og 2 dager senere hadde vi alt utstyret. 
Rune ble forfremmet til sjåfør, og klarte job-
ben utmerket selv om Sør Afrika er ett sivili-
sert land, og følgelig har venstrekjøring .Etter 
3 dager som turister var vi mer enn klare til å 
skride til verket.
Etter innskytingen var vi klare til å starte al-
voret. Treningsgrunnlaget på de lengste hold-
ene er mildest talt mager, men de fleste var 
tross alt ved godt mot. 
Vi startet med mid range, som er 300, 500, 
og 600 meter.
300 meter gikk vel greit nok. Men vi merket 
at det var vanskelige forhold, noe veteranene 
kunne bekrefte. Rune skjøt meget bra på 500 
meter med oss andre noe lenger bak. De store 
problemene med å lese forholdene meldte seg 
for fullt på 600 meter. 

Long range er de to lengste avstandene 800 
og 900 meter. I forhold til treningsmengden 
(0 skudd) synes jeg vi klarte oss bra i den 
leie vinden. Nå skal det også sies at forhold-
ene foranret seg totalt fra innskytingsdagen 
til konkurransedagen.  Mirage er også ett 
forhold som gjør store utslag på så lange av-
stander, så det gikk med en del skudd for å 
finne skiva. Her er  det fullt mulig å skru seg 
helt bort.
Lagskytingene gikk egentlig greit, men vi 
manglet en coach til å lese forholdene for oss.
Dette er muligens den viktigste mannen på 
laget, og vi så at USA brukte sin beste skytter 
til dette når forholdene ble skikkelig leie.
Totalt sett etter ei ukes skyting var vi godt 
fornøyde, og kunne reise hjem med gode min-
ner, mange nye venner, mye ny lærdom og 
muligens en kilo eller to ekstra rundt midten 
på grunn av mye god og billig mat. 
 Nå er det bare å begynne treningen, for 
om to år går neste VM i USA, og da kom-
mer undertegnede til å reise for å lære mere. 
Forhåpentligvis kan vi stille med flere skyt-
tere slik at det kan bli kamp om å komme på 
laget. Husk at det er mange svartkruttskyt-
tere i Norge som er gode nok til å skyte, vi 
mangler bare trening på å lese forholdene.

Videre lar vi resultatlistene tale for seg selv.

http://www.bpsu.co.za/9th%20MLAIC%20
WC/Results/index.html

VM-LANGHOLD CAPE TOWN 2013  Av Arne Riis
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Langt, langt hold

                          Vi bringer informasjon om MLAIC Long Rage for etablerte rifleskyttere som ønsker å øke 
sine ambisjoner eller nye skyttere som ser etter en skikkelig utfordring.
Arne Riis har i sin godhet (og etter milt påtrykk fra redaktøren) forfattet en artikkel om MLAIC Long Range 
skyting samt en rapport fra LRWC 2013. Verdensmesterskap har i flere år vert avholdt rundt om i verden. 
Dette er det virkelige langhold der man skyter på avstander fra 300 m til 900 m og fra 300 yards til 1000 
yards. Da spørs det om hva man skal kalle denne form for skyting; “lang lang hold”, “veldig langt hold”, 
“super lang hold”, “nesten uoverkommelig langt hold” osv.
NSU’s begrep “langhold” er i virkeligheten er slags mini langhold i denne sammenheng. Mon tro om 
begrepet langhold i NSU sammenheng bør hete noe annet. Dette er ikke engang medium hold for i MLAIC 
Long Rage sammenheng benytter man begrep som “Medium Range” om avstander opp til og med 600 m og 
“Long Range” for avstander over 600 m, altså 800 m og 900 m.
For å unngå begrepsforvirring er det kanskje på sin plass å kalle NSU’s langhold “100-300 m” slik vi også 
betegner de kortere hold som 25 m og 50 m.
Etter min oppfatning bør man for fremtiden innby til f. eks. “NM 100 - 300 m” i stedet for “NM langhold”.

Vel, nok kommentarer fra meg, over til Arne Riis sin artikkel: 
Tek. ua red
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VM-Langhold på Bisley i England for to år 
siden gav mersmak, men vi kunne ikke stille 
lag med bare 2 mann. Lagskytingen utgjør 
halvparten av skytingen, og det var ikke fris-
tende å være turist halvparten av turnerin-
gen. Etter mange telefoner, og en del fram og 
tilbake klarte Dagfinn og jeg å ”lure med oss” 
Pål Kvalvik og Rune Stensrud.
En spent gjeng møttes på Gardermoen den 4. 
September. Første stopp er Shiphool flyplass 
i Nederland, og så direkte til Cape Town i Sør 
Afrika. Slitne etter den lange flyturen kunne 
vi konstatere at alle våpen, og en del bagasje 
sto igjen i Nederland. Det er lurt å beregne 
noen dager ekstra i slike tilfeller. Det gikk 
bra, og 2 dager senere hadde vi alt utstyret. 
Rune ble forfremmet til sjåfør, og klarte job-
ben utmerket selv om Sør Afrika er ett sivili-
sert land, og følgelig har venstrekjøring .Etter 
3 dager som turister var vi mer enn klare til å 
skride til verket.
Etter innskytingen var vi klare til å starte al-
voret. Treningsgrunnlaget på de lengste hold-
ene er mildest talt mager, men de fleste var 
tross alt ved godt mot. 
Vi startet med mid range, som er 300, 500, 
og 600 meter.
300 meter gikk vel greit nok. Men vi merket 
at det var vanskelige forhold, noe veteranene 
kunne bekrefte. Rune skjøt meget bra på 500 
meter med oss andre noe lenger bak. De store 
problemene med å lese forholdene meldte seg 
for fullt på 600 meter. 

Long range er de to lengste avstandene 800 
og 900 meter. I forhold til treningsmengden 
(0 skudd) synes jeg vi klarte oss bra i den 
leie vinden. Nå skal det også sies at forhold-
ene foranret seg totalt fra innskytingsdagen 
til konkurransedagen.  Mirage er også ett 
forhold som gjør store utslag på så lange av-
stander, så det gikk med en del skudd for å 
finne skiva. Her er  det fullt mulig å skru seg 
helt bort.
Lagskytingene gikk egentlig greit, men vi 
manglet en coach til å lese forholdene for oss.
Dette er muligens den viktigste mannen på 
laget, og vi så at USA brukte sin beste skytter 
til dette når forholdene ble skikkelig leie.
Totalt sett etter ei ukes skyting var vi godt 
fornøyde, og kunne reise hjem med gode min-
ner, mange nye venner, mye ny lærdom og 
muligens en kilo eller to ekstra rundt midten 
på grunn av mye god og billig mat. 
 Nå er det bare å begynne treningen, for 
om to år går neste VM i USA, og da kom-
mer undertegnede til å reise for å lære mere. 
Forhåpentligvis kan vi stille med flere skyt-
tere slik at det kan bli kamp om å komme på 
laget. Husk at det er mange svartkruttskyt-
tere i Norge som er gode nok til å skyte, vi 
mangler bare trening på å lese forholdene.

Videre lar vi resultatlistene tale for seg selv.

http://www.bpsu.co.za/9th%20MLAIC%20
WC/Results/index.html

VM-LANGHOLD CAPE TOWN 2013  Av Arne Riis

6

Langt, langt hold

                          Vi bringer informasjon om MLAIC Long Rage for etablerte rifleskyttere som ønsker å øke 
sine ambisjoner eller nye skyttere som ser etter en skikkelig utfordring.
Arne Riis har i sin godhet (og etter milt påtrykk fra redaktøren) forfattet en artikkel om MLAIC Long Range 
skyting samt en rapport fra LRWC 2013. Verdensmesterskap har i flere år vert avholdt rundt om i verden. 
Dette er det virkelige langhold der man skyter på avstander fra 300 m til 900 m og fra 300 yards til 1000 
yards. Da spørs det om hva man skal kalle denne form for skyting; “lang lang hold”, “veldig langt hold”, 
“super lang hold”, “nesten uoverkommelig langt hold” osv.
NSU’s begrep “langhold” er i virkeligheten er slags mini langhold i denne sammenheng. Mon tro om 
begrepet langhold i NSU sammenheng bør hete noe annet. Dette er ikke engang medium hold for i MLAIC 
Long Rage sammenheng benytter man begrep som “Medium Range” om avstander opp til og med 600 m og 
“Long Range” for avstander over 600 m, altså 800 m og 900 m.
For å unngå begrepsforvirring er det kanskje på sin plass å kalle NSU’s langhold “100-300 m” slik vi også 
betegner de kortere hold som 25 m og 50 m.
Etter min oppfatning bør man for fremtiden innby til f. eks. “NM 100 - 300 m” i stedet for “NM langhold”.

Vel, nok kommentarer fra meg, over til Arne Riis sin artikkel: 
Tek. ua red

7

På de 3 korteste avstandene er det 10 tell-
ende skudd, samt 3 innskytingsskudd 
(Sightere), og på de 2 lengste er det 15 tell-
ende og 5 innskytingsskudd. De begynner å 
telle innskytingsskuddene når du har truffet 
skiva. Du kan bruke innskytingsskuddene 
som tellende, men i fortløpende rekkefølge. 
d.v.s  hvis du har skutt 3 innskytingsskudd, 
og vil benytte disse kan du skyte kun 7 
skudd til (dvs 10 tellende fortløpende). Det 
er følgelig ikke mulig å luke ut dårlige skudd 
under serien.
Se for øvrig faktaboks i MD nr.1 - 2012,  
side 8. For de interesserte står alle reglene i 
MLAIC`s skytereglement. 

300 m replika
Position  Name    Country  8  9   10 Total score
  1  Merwe van Rensburg  South Africa      47.01
  2  Lee Shaver   USA         45.02
  3  Corena de Beer   South Africa        44.03 
 
  7  Arne Riis    Norway            43.02
  8  Dagfinn Torp   Norway         5.00  43.01 
22  Rune Stensrud   Norway                 3.00 38.00
29  Pål Kvalvik   Norway            34.02

500 m replika
Position  Name    Country  8 9 10 Total score
  1  Marnus Steyn   South Africa     5.01  5.01  46.04
  2  Guenter Kunz   Germany     4.00  5.01   46.04
  3  Tertius Smit   South Africa        5.00  45.02 
 
  8  Rune Stensrud   Norway        4.00   43.02
19  Arne Riis    Norway        5.00   41.00
26  Dagfinn Torp   Norway     5.00  4.00   39.00 
37  Pål Kvalvik   Norway   3.00  3.00  4.00  31.00 
 
600 m replika
Position  Name    Country  8 9 10 Total score
  1  Eugene Kuisis   South Africa        5.01  40.02
  2  Marnus Steyn   South Africa        2.00  40.02
  3  Tertius Smit   South Africa               39.02 
 
23  Arne Riis    Norway          2.00  28.00 
28  Rune Stensrud   Norway           5.01  24.01 
38  Dagfinn Torp   Norway               20.00 
46  Pål Kvalvik   Norway                2.00

Resultater:

Det blir litt for omfattende å ta alt her.
Det som kan virke litt forvirrende er at det 
skytes på både yard og metriske baner, så 
avstandene er litt forskjellige.
Avstandene blir da:
Yard: 300, 500, 600, 900, og 1000
Metriske: 300, 500, 600, 800 og 900
Sammenlagt midrange  er 300 + 500 + 600
Sammenlagt longrange er 800 m (900 yd) + 
900 m (1000 yd)
Grand aggregate er alle 5 avstander

Håper dette gjør ting litt klarere.
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800 m replika
Position  Name   Country  14 15 Total score
  1  Lee Shaver  USA      5.01  62.03
  2  Marnus Steyn  South Africa     3.00  62.03
  3  Tertius Smit  South Africa        62.02 

22  Arne Riis   Norway         46.01
24  Rune Stensrud  Norway      3.00  45.02 
32  Dagfinn Torp  Norway         35.00 
38  Pål Kvalvik  Norway         18.01 
 
900 m replika 
Position  Name   Country  14 15 Total score
  1  Marnus Steyn  South Africa        55.01
  2  Ray Hopkins  USA           55.00
  3  Lee Shaver  USA           53.01 
 
16  Dagfinn Torp  Norway           34.01 
23  Arne Riis   Norway           27.00
32  Pål Kvalvik  Norway           16.01
40  Rune Stensrud  Norway             4.00

Mid Range replka (sammenlagt)
Position  Name   Country  Score
  1  Marnus Steyn  South Africa  130.06
  2  Eugene Kuisis  South Africa  127.06
  3  Tertius Smit  South Africa  125.05

15  Arne Riis   Norway   112.02
21  Rune Stensrud  Norway   105.03
25  Dagfinn Torp  Norway   102.01
44  Pål Kvalvik  Norway     67.02

Long Range replka (sammenlagt)
Position  Name   Country  Score
  1  Marnus Steyn  South Africa  117.04
  2  Ray Hopkins  USA   116.01
  3  Lee Shaver  USA   115.04 
 
22  Arne Riis   Norway     73.01 
24  Dagfinn Torp  Norway     69.01 
33  Rune Stensrud  Norway     49.02 
39  Pål Kvalvik  Norway     34.02 
 
 
Grand Aggregate replika (sammenlagt) 
Position  Name    Country  Score
  1  Marnus Steyn  South Africa  247.10
  2  Lee Shaver  USA   240.08
  3  Eugene Kuisis  South Africa  239.08 
 
16  Arne Riis   Norway   185.03 
24  Dagfinn Torp  Norway     171.02 
30  Rune Stensrud  Norway   154.05 
41  Pål Kvalvik  Norway   101.04 
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Mid Range Team

1 position South Africa   total 487.20 
2 position Germany       total 444.11 
3 position Great Britain  total 395.06

5 position Norway        total 377.05  

Dagfinn Torp  109.04  
Arne Riis   103.00
Rune Stensrud    91.00
Pål Kvalvik    74.01 

Long Range Team

1 position South Africa   total 474.26 
2 position USA        total 444.10 
3 position Germany        total 421.14
4 position Norway        total 357.07  

Rune Stensrud  96.02  
Arne Riis   95.04
Dagfinn Torp  88.00
Pål Kvalvik  74.01 

Det ble også skutt i original klasse uten den helt store deltagelse og med adskillig lavere poengsummer.

Jeg synes at dette er veldig bra skyting av de Norske gutta, så all ære til Arne, Pål, Dagfinn og Rune.
Her trenger man ikke bare en god rifle og være en habil skytter, på disse avstandene spiller været, spesielt 
vinden, en stor rolle. Her må man enten ha en god porsjon flaks eller være god til å se an vinden og justere 
sikte etter vinhanstighet og retning. For å nå helt til toppen av listene gjelder nok begge deler.
Utstyr for å måle vindhastighet og retning er tillatt, men ikke moderne digitale versjoner, kun måleutstyr 
av gammel modell.
Tek. ua red.

7
Souvenirer er ikke å forakte og en t-skjorte fra  
VM er vært å ta med seg.

Utsikt fra standplass med Table Mountain i bakgrunnen

Langholdgutta klar til innsats.



800 m replika
Position  Name   Country  14 15 Total score
  1  Lee Shaver  USA      5.01  62.03
  2  Marnus Steyn  South Africa     3.00  62.03
  3  Tertius Smit  South Africa        62.02 

22  Arne Riis   Norway         46.01
24  Rune Stensrud  Norway      3.00  45.02 
32  Dagfinn Torp  Norway         35.00 
38  Pål Kvalvik  Norway         18.01 
 
900 m replika 
Position  Name   Country  14 15 Total score
  1  Marnus Steyn  South Africa        55.01
  2  Ray Hopkins  USA           55.00
  3  Lee Shaver  USA           53.01 
 
16  Dagfinn Torp  Norway           34.01 
23  Arne Riis   Norway           27.00
32  Pål Kvalvik  Norway           16.01
40  Rune Stensrud  Norway             4.00

Mid Range replka (sammenlagt)
Position  Name   Country  Score
  1  Marnus Steyn  South Africa  130.06
  2  Eugene Kuisis  South Africa  127.06
  3  Tertius Smit  South Africa  125.05

15  Arne Riis   Norway   112.02
21  Rune Stensrud  Norway   105.03
25  Dagfinn Torp  Norway   102.01
44  Pål Kvalvik  Norway     67.02

Long Range replka (sammenlagt)
Position  Name   Country  Score
  1  Marnus Steyn  South Africa  117.04
  2  Ray Hopkins  USA   116.01
  3  Lee Shaver  USA   115.04 
 
22  Arne Riis   Norway     73.01 
24  Dagfinn Torp  Norway     69.01 
33  Rune Stensrud  Norway     49.02 
39  Pål Kvalvik  Norway     34.02 
 
 
Grand Aggregate replika (sammenlagt) 
Position  Name    Country  Score
  1  Marnus Steyn  South Africa  247.10
  2  Lee Shaver  USA   240.08
  3  Eugene Kuisis  South Africa  239.08 
 
16  Arne Riis   Norway   185.03 
24  Dagfinn Torp  Norway     171.02 
30  Rune Stensrud  Norway   154.05 
41  Pål Kvalvik  Norway   101.04 
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Mid Range Team

1 position South Africa   total 487.20 
2 position Germany       total 444.11 
3 position Great Britain  total 395.06

5 position Norway        total 377.05  

Dagfinn Torp  109.04  
Arne Riis   103.00
Rune Stensrud    91.00
Pål Kvalvik    74.01 

Long Range Team

1 position South Africa   total 474.26 
2 position USA        total 444.10 
3 position Germany        total 421.14
4 position Norway        total 357.07  

Rune Stensrud  96.02  
Arne Riis   95.04
Dagfinn Torp  88.00
Pål Kvalvik  74.01 

Det ble også skutt i original klasse uten den helt store deltagelse og med adskillig lavere poengsummer.

Jeg synes at dette er veldig bra skyting av de Norske gutta, så all ære til Arne, Pål, Dagfinn og Rune.
Her trenger man ikke bare en god rifle og være en habil skytter, på disse avstandene spiller været, spesielt 
vinden, en stor rolle. Her må man enten ha en god porsjon flaks eller være god til å se an vinden og justere 
sikte etter vinhanstighet og retning. For å nå helt til toppen av listene gjelder nok begge deler.
Utstyr for å måle vindhastighet og retning er tillatt, men ikke moderne digitale versjoner, kun måleutstyr 
av gammel modell.
Tek. ua red.

7
Souvenirer er ikke å forakte og en t-skjorte fra  
VM er vært å ta med seg.

Utsikt fra standplass med Table Mountain i bakgrunnen

Langholdgutta klar til innsats.
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Kuchenreuter  Original og Replika.
Våpen: Fri, enkeltskudds riflet perkusjonspistol. Fritt kaliber.
Sikter: Tidsriktige for det 19. århundre. (Vanligvis skur og korn).
Skive: ISSF 50 meters pistolskive.
Stilling: Stående.
Avstand: 25 meter.

Våpen til skyteklasser
Eksempler på våpen til de enkelte klasser
av Tom O. Låver

På oppfordring og som en service til nye skyttere presenterer jeg her eksempeler på hvilke 
våpen som er tillatt i de enkelte MLAIC klasser samt Norske og Nordiske klasser. Jeg begyn-
ner med håndvåpen, altså pistoler og revolvere. Det er mange produsenter av replikavåpen 
til disse klassene i dag, fra rimlige våpen med enkel kvalitet til dyrere våpen med superb 
kvalitet. Original våpen erveres stort sett på auksjoner i inn- og utland.

Mortimer standard. Opprinnelig produ-
sert av H.W. Mortimer & Son London gun 

makers to his Majesty.

Ardesa Underhammer Pistol.
Her er hanen plassert under løpet 

for et uhindret siktebilde.

Kuchenreuter.
Bartholomaus Joseph Kuchenreuter, 1782-1864, 
konstruerte og produserte i 1854/55 denne mod-
ellen. Klassen er oppkalt etter denne eminente 
våpensmed.

Kentucky pistol. En helt grei pistol 
for nybegynneren. Fåes også som byggesett 
til en rimelig penge. Stokken er ferdig utfrest slik at det 
bare er å skru den sammen og foreta den siste finish.

Le Page. Henry Le Page produserte denne 
mellom 1840 og 1850. Kanskje den mest 

benyttede modellen i denne sammenheng.
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Her velger jeg ikke å antyde priser 
da det finnes mange produsenter 
og dermed varierende priser 
og kvaliteter.



Cominazzo Original og Replika
Våpen: Fri, enkeltskudds glattboret flintlås- eller original luntelåspistol.
Sikter: Tidsriktige.
Skive: ISSF 50 meters pistolskive.
Stilling: Stående.
Avstand: 25 meter.

English Sea Service Pistol. Denne modellen 
ble og blir produsert i mange varianter, under mange navn, 
i mange forskjellige kalibre, med og uten sikter. 
Modellen med flinlås ble produsert fra slutten av 1600-tallt til 
begynnelsen av 1800-tallet.
Denne formen på stokken ble produsert tilnærmet lik i flere hundre år 
med flere forskjellige låstyper som luntelås, hjullås, snapphane lås og 
til slutt flintlås og man kan til og med finne eksemplarer som har blitt 
bygget om til perkusjonslås.

Le Page. 
Henry Le Page igjen.
Modellen fåes også med flintlås i 
cal. 44 og 45 med løp uten rifler.

Original Engelsk flintlås pistol. 
En rikt dekorert modell med innlegg i

sølv. Har du et sted mellom $5000,- og $10.000,- 
å avse til hobbyen kan en slik pistol bli din.

Luntelåspistol. 
Her benyttes en glødene lunte for å antenne fengladningen. 

Et tidlig kruttvåpen fra rundt midten av 1400 tallet.
Opprinnelig et Portogisisk design som ble populært i Østen 

spesiellt Japan. Et slikt våpen kan bli ditt fra $1500,- og 
oppover avhengig av stand. Dette eksemplaret ble solgt på 

auksjon for $1800,-. 

Luntelåspistol. 
En europeisk versjon av samme tema, rikt dekorert.
Gikk på auksjon for $2500,-
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Colt. Original 
Våpen: Fri perkusjonsrevolver, originalvåpen.
Sikter: Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profilen må være i original stil.
Skive: ISSF 50 meters pistolskive.
Stilling: Stående.
Avstand: 25 meter.
Spesielt: Tønnen skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene.
Ved ladning skal tønnen være montert på revolveren.

Colt 1860 Army. 
Produsert fra 1860 i mer enn 200.000 

eksemplarer frem til paton versjonen kom 
rundt 1870. Finnes også i en Navy versjon. 

Et greit eksemplar selges for over $1000,-. Kaliber .44.

Reminton Army. 
Også kalt model 1858. Ble benyttet som 
sidevbåpen av Sørstatshæren. Etter 
brannen ved Coltfabrikken i 1861, også av Norstat-
shæren. Finnes i kal. 44 samt en Navy versjon i kal. 
36. Har sett disse gå på auksjon for over $2000,-

Adams perkusjonsrevolver. 
Modell 1851, duoble action.

Engelsk patent. Kal. 44.
Solgt på auksjon for $1625,-.

Roges & Spencer. 
Produsert fra 1863-65.

US Government kontrakterte 5000
eksemplarer i 1865. Relaivt sjelden i 

origialversjon så her må du ut med ca. 
$5000,- for et brukbart eksemplar.

Colt Walker er en 
singel action-revolver, designet i 1846 
i et samarbeid mellom Samuel Hamilton Walker 
og Samuel Colt. En stor, tung og kraftig revolver 
i kal. 45. Her nå du ut med rundt $5000,- til flere titalls tusen 
dollar for et brukbart eksemplar. Lang tønne, plass til mye 
krutt, den tids magnum revolver.

De fleste rvolverene som benyttes i denne 
klassen er Amerikanske fra borgerkrigsti-
den. Dog finnes det europeiske alterna-
tiver som vist på bildet til venstre.
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Mariette Replika
Våpen: Fri perkusjonsrevolver, kun replikavåpen.
Sikter: Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profilen må være i original stil.
Skive: ISSF 50 meters pistolskive.
Stilling: Stående.
Avstand: 25 meter.
Spesielt: Tønnen skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene.
Ved ladning skal tønnen være montert på revolveren.

Ved siden av klassen Kuchenreuter er dette klassen det produseres flest typer replikavåpen. 
Revolverene er stort sett de samme som klassen Colt, men altså produsert i dag.

Colt 1851 Navy. 
Mange produsenter av denne 

modellen. Til forskjell fra Army modellen
har denne en litt andeledes ladearm samt

skipsmotiv preget på tønnen. Finnes i kal. 36. Uberti 
selger denne modellen i medium kvalitet for ca. $400,-

Remington 1858 Army. 
Replikaversjonen av samme modell som 
på forrige side. Davide Pedersoli selger 
denne i medium kvalitet for $350,-. 

Starr DA 1858 Army. 
En av de første brukbare double 

action revolverene. Produsent
 Italienske Pietta. Selges for $550,- 

av Dixi Gunworks. Kvaliteten på dette 
våpnet kjennes ikke men Pietta er ikke kjent for 

topp kvalitet.

Le Mat. 
Her presenterer jeg en ordentlig merkverdighet. 
Jean Alexandre Francois Le Mat konstruerte denne gedigne revolver 
under den amerikanske borgerkrig. Tønnen har hele 9 skudd i  
kal. 44 samt at det under løpet befinner seg et annet løp, glattboret 
i kal. 65 som kunne avfyres ved å vippe over en hendel på hanen. Det undre 
løpet var som regel ladet med hagl. Våpenet var populært blant Sørstatshærens 
kavalerioffiserer. Jeg ble svært fasinert av denne for noen år siden og var velig 
nær ved å kjøpe denne av Børeselars for kr. 9000,-. Entusiasmen kjølnet betraktelig da
 jeg kom over en test av våpenet på verdensveven. Ikke spesielt god omtale. 
Replikamodellen er produsert av Pietta.
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Smith & Wesson Original & Replika (Norsk og Nordisk klasse)
Våpen: Patronvåpen, fritt kaliber. Ikke spiralfjær
Sikter: Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profilen skal være i original stil.
Skive: ISSF 50 meters pistolskive.
Stilling: Stående.
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.

Smith & Wesson. 
Sent i 1860 årene var US Army ute etter en 

breech loading patron revolver og S&W kom opp med denne 
                      modellen. Den første versjonen ble testet mot Colts sigle action 

patron revolver og funnet for “lett” i betydning at den ikke var solid nok. I 1875 patenterte 
major Georg W. Schofield forbedringer i designet og S&W model no. 3 Schofield var et fak-
tum. En av forbedringene besto i at når revolveren brekkes åpen så “skytes” tomhylsene ut 
noe som gjore den rask å lade om. Modell 3 ble produsert i to versjoner modell “American” 
(til høyre) og “Russian” (til venstre). Russerne ble vilt begeistret for, betegnende nok, “Rus-

sian” modellen og kjøpe 130.000 eksemplarer i kaliber .44 Russian for $13,- pr. stk.
Uberti selger replika versjoner fra rett i overkant av $1000,- til rett i overkant av $1400,- 

i kaliber .38, .44 Russian og .45 Colt med forskjellge løpslengder.

Colt 1860 Army convertion. 
Finnes i patron versjon.

Uberti selger denne for fra $550,- til $580 
avhengig av kaliber og løpslengde. 

Det er fullt mulig å bygge om sin Colt 1860 Army 
perkusjonsrevolver til patronrevolver med et conver-

tion kit. Et slikt sett selges for i overkant av $300,-

Colt Single Action Army. 
Den klassiske “cowboyrevolveren”.
Også kalt Colt Peacemaker eller 1873 
Model P. Ble produsert fra 1873 til 1940
i over 300.000 eksemplarer. Et originalt eksemplar i 
god stand går på auksjon for rundt $2500,-.
Uberti selger reproduksjoner fra ca. $560,- til 
ca. $830,-, et pent gravert eksemplar går for i overkant av $1000,-

I denn klassen finnes også en menge andre våpen som kan brukes. Bl. a. kan jeg nevne at Remington 
1858 Army fåes i patron versjon samt med samme mulighet til conversion kit som Colt 1860 Army.
Se følgende netside: http://www.kirstkonverter.com



Tanzutsu Original & Replika
Våpen: Fri luntelåspistol, glattboret. 
Japansk type fritt kaliber.
Europeisk type stort kaliber som origilalene.
Sikter: Tidsriktige. Profilen må være i original stil.
Skive: ISSF 50 meters pistolskive.
Stilling: Stående.

Luntelåspistol. 
Reproduksjon nylig produsert av Japansk våpensmed.

Et vakkert våpen men jeg synes at kolben  er noe 
Europeisk insprert med en krappere vinkel en de fleste 
originale Japanske luntelåspistoler fra denne periode.

Denne kan blir din for 998,98 EUR. 

Luntalåspistol.
En mer Europeisk type reprodusert. Denne 
versjonen har ikke snappende lås. Det betyr at når 
man drar i avtrekkeren så senkes hanen i den hastigehet
man drar i. Dette høres rart ut men etter litt trening er det
faktisk en ganske behagelig måte å avfyre et våpen. Denne versjonen 
selges for rundt £250,-

Luntelåspistol. 
Igjen et Portogisisk/Japansk våpen i original tapning.

Denne ligger i skrivende stund uten på en av verdensvevens mange 
auksjonsider og prisantyding ligger på $1600,- til $2500,-

Luntalåsrevolver.
Jo, du leste riktig, luntlåsrevolver. For de av dere som tror 
at Colt var den første til å produsere en revolver med sin Paterson modell så må 
dere tro om igjen. Allerde på slutten av 1400-tallet ble denne pistolen med 3 revolver-
ende løp produsert. Dere som synes det er noe herk å lade og skyte et og et skudd av 
gangen er dette kanskje noe å tenke på. Prisen på et slikt våpen misktenker jeg for å 
være astonomisk, og jeg tviler på at den er produsert i alt for mange eksemplarer.
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Når det gjelder de prisene jeg 
har antydet i artiklen så er 
prisene for replikavåpen greie, 
disse finnes i forskjellige net-
butikker på verdensveven 
(World Wide Web).
Prisene jeg antyder for origi-
nalvåpen er svært usikkre og 
må sees på som en indikasjon.
Det finnes et utall av auks-
jonsider på verdensveven med 
høyst varierende priser. Jeg 
har sett original Colt 1860 
Army priset til ca. $900,- opp 
til mange titalls tusen dollar. 
De dyreste påståes å ha en 
sporbar historie, har tilhørt 
kjente personer osv. Det kan 
være slik eller det kan være 
kreativ markedsføring. Uansett 
så er det å kjøpe et slikt våpen 
via verdensveven er et kjang-
sespill.
Det beste er selv å reise over til 
USA og gå på et eller flere av 
gunshows der man kan se på 
og ta på våpenet.

Børselars på Eidsvoll er en 
norsk leverandør av rep-
likavåpen. Forhadler våpen fra 
Davide Pedersoli, Uberti og Pi-
etta.
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Eidsberg Flint & Perkusjon 19/5-1984 - 19/5-2014

Eidsberg Flint & Perkusjon fyller 30 i år. Det hele startet den 
19/5-1984. Tretten person kom sammen med håp om å starte 

svartkrutt klubb. Den første formann ble valgt fordi han hadde den 
lengste børsa. (han hadde allerede kjøpt seg en flint muskett.) Det ble 
vedtatt en formålsparagraf som gikk på at vi skulle ivareta interesse 
og kunnskap om svartkruttskyting og gamle våpen. Navnet Eidsberg 
Flint & Perkusjon kom til litt senere sammen med klubbmerket. EFP 
har opp gjennom årene fostret mange gode skyttere, med gode re-
sultater både nasjonalt og internasjonalt. Ingen nevnt og ingen glemt. 
EFP er i dag en klubb bestående av 31 medlemmer og som fortsatt 
lever i beste velgående. Bilde over er fra våres første klubbmester-
skap. EFP vil feire dagen på årsmøte stiftelses datoen den 19/5-2014. 

Hærland 20/4-2014.

(Dette bildet ble opptakten til store begivenheter som virkelig skapte blest om klub-
ben vår.)   H.M.  

30 år



Eidsberg Flint & Perkusjon 19/5-1984 - 19/5-2014

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-film     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.

Salg T-skjorter. Føgende størrelser på lager:
XXL , XL , L, M og S.
Selges så langt lageret rekker. Først til mølla...
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NSU artikkler, beholdingsliste med verdi

Materialstatus i NSU per 3. april 2013     
          
Tolker Kaliber   Antall stk              Pris/stk  Lagerverdi
 75         8  
 69         9  
 58         4  
 54         7  
 50         8  
 45         6  
 44         8  
 40         0  
 36         6  
 Sum       56     kr 43,75   kr 2 450,-

Poloskjorter      Størrelse  
  XXL      33  
  XL      43  
  L      38  
  M      54  
  S        4  
  Sum    170   kr 50,-  kr 8 500,-

Medaljer  Valør   
  Gull    249  
  Sølv    273  
  Bronse    192  
  Sum    714     kr 35,-  kr 24 990,-

Skiver 300 m       20     kr 30,-            kr 600,-
 300 m innstikk    405     kr 10,-      kr 4 050,-
 200 m      630     kr 25,-  kr 15 750,-
 200 m innstikk    650     kr 10,-      kr 6 500,-
 0.5 m  2 945       kr 5,-  kr 14 725,-
 0,5 m instikk 3 550       kr 1,-      kr 3 550,-
 0,5 m      500       kr 5,-      kr 2 500,-
 (ikke for instikk)
Muskettskiver         0     kr 25,-             kr 0,-

Diverse Type     
 Pins     421     kr 25,-  kr 10 525,-
 Klistremerker    383     kr 10,-      kr 3 830,-
 Broderte merker    204     kr 50,-  kr 10 200,-
 Klistrelapper      21     kr 50,-         kr 1 050,-
 DVD       11   kr 150,-       kr 1 650,-

Verdi salgbar material beholdning             kr 111 070,-
    
Ikke salgbar material beholdning: NSU vimpler med stang 89 stk. 
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Terminlister 2014

Dato	 	 Tid	 Avstand	 	 Klubb	 	 Sted	 	 Merknader
Søn. 01.06.14 11.00 25 - 50 m TPK  Jonsvannet       
Søn. 08.06.14 12.00 25-50-100 m Ø/VPK                                    
Tors. 19.06.14 18.00 25 - 50 m Ø/VPK                                    
27. - 29.06.14  25 - 50 - 100 m TPK  Jonsvannet NM Bane     
Lør. 06.07.14 10.00 25 - 50 - 100 m VSSL  Verdal  DM Midt - Norge

Søn. 07.07.14 10.00 25 - 50 - 100 m VSSL  Verdal  DM Midt - Norge

Søn. 03.08.14 11.00 25 - 50 m TPK  Jonsvannet KLM - Kølabrenner'n

Tor. 14.08.14 18.00 25 - 50 m Ø/VPK                                   
Lør. 30.08.14 10.00 25 - 50 m VSSL  Verdal                    
Søn. 31.08.14 12.00 25-50-100 m Ø/VPK                                   
Lør. 06.09.14 12.00 Lerdue  HFP  Skatval DM                   
Søn. 07.09.14 11.00 30 skudd felt TPK  Jonsvannet KLM - Kølabrenner'n

Tor. 11.09.14 18.00 25 - 50 m Ø/VPK                                                 
Søn. 21.09.14 12.00 25 - 50 m HFP  Skatval                                  
Søn. 05.10.14 11.00 25 - 50 m TPK  Jonsvannet                 
Søn. 12.10.14 12.00 25 - 50 m SPKS  Lerkehaug Skytebane           
Søn. 26.10.14 12.00 25 - 50 m HFP  Skatval                               
Søn. 02.11.14 11.00 25 - 50 m TPK  Jonsvannet                 
Søn. 23.11.14 12.00 25 - 50 m HFP  Skatval                               
Søn. 07.12.14 11.00 25 - 50 m TPK  Jonsvannet                 
Søn. 21.12.14 12.00 25 - 50 m HFP  Skatval                               

Terminliste 2014 Midt - Norge

Verdal Sport Skytter Lag (VSSL) : 
Tromsdalen
Terje Kolstad. Telefon 996 12 952
E-post   te-kolst@online.no

Hell Felt & Perkusjon (HFP): Skatval
Stein Are Karlsen. Telefon 906 90 180
E-Post : singleaction45@hotmail.com

Kontaktpersoner:

Trondhjem’s Pistolklubb, Svartkrutt-
gruppa (TPK): Jonsvannet

Torgeir Wærdahl. Telefon 911 12 297
E-Post : torgeiwa@online.no

Ørsta/Volda Pistolklubb  
(Ø/VPK) bane i Sollidalen Volda
Boks 348, 6151 Ørsta
Sven-Tore Verstad, tlf. 911 87 681
E-post: stverstad@hotmail.co

Steinkjer Pistolklubb,
Svartkruttgruppe (SPKS). 
Jarle Gausdal
E-post : jarlegausdal@icloud.com

Oppdaterte terminlister 
finner du altid på 

www.norsksvartkruttunion.no
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Terminliste 2014 Sør- og Vestlandet.     

Dato	 	 Tid	 Avstand	 	 Klubb	 	 Sted	 	 Merknad
Lør 24. mai 10:00 Hagle  GSL  Grimstad NM-hagle
Søn 25. mai 10:00 Hagle  GSL  Grimstad NM-hagle
Tir  27. mai 16:00 25 + 50 m GSL  Fjæreheia                
Tir  10 juni 16:00 25 + 50 m GSL  Fjæreheia                
Lør 14 juni 10:00 25 + 50 m GSL  Fjæreheia      DM    
Søn 15 juni  10:00 25 + 50 m GSL  Fjæreheia      DM    
Tir  24 juni 16:00 25 + 50 m GSL  Fjæreheia               
Lør   6 sep. 10:00 25 m  KGP  Kjevik                             

Kristiansand Garnison
Pistolklubb svartkruttgruppa (KGP):  
Jan Erik Heggeland, tlf: 482 72 860  
krutnarr@krutnarr.com

Kontaktpersoner:

Grimstad Svartkruttlag 
(GSL):
Steinar Foss  
Tlf.900 45 558  

Jørn Olav Larsen  
Tlf.949 89 886
jol-lars@online.no 

Dato		 	 Tid		 	 Avstand			 Klubb		 Sted		 	 Merknad
Ons 11. juni  18.00   25 m   HPKSS  Heggenkollen                      
Ons 13. august  18.00   25 m   HPKSS  Heggenkollen                      
Ons 27. august  18.00   25 m   HPKSS  Heggenkollen                      
Lør 13. sept.  10.00   25 m og felt  HPKSS  Heggenkollen                      
14/6 - 15/6   25, 50, 100 m Dundor Tovik  DM         

Terminliste 2014 Nord Norge. 

Harstad Pistolklubb Sortkrudt- og Signal-
giverkompani. (HPKSS): Heggenkollen
Kjell André Bergland. Telefon 901 92 225. 
E-post: Kjell.Andre.Bergland@bdo.no 

Dundor Perkusjon. Tovik
Kontaktperson:  Svein Ivar Aspenes, 

Vollstad, 9419 Sørvik, tlf. 954 13 371

Dato	 	 Tid	 	 Avstand	 	 Klubb	 Sted	 	 Merknad
Ons 21. mai 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                              
Ons 28. mai 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                              
Ons 04. juni 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                                              
Ons 18. juni 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                                              
Ons 06. august 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                             
Ons 20. august 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                                                         
Ons 27. august 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                              
Ons 06. sept. 14:00-18.30* 25 + 50 m SCS Korpåsen                

Schedsmoe Civile Skydeselskab (SCS): Korpåsen
Ernst Kristian Risan. Telefon 922 40 582.

* Siste start kl. 18.00

Terminliste 2014 Østlandet.  



Originalvåpen
Klasse	 	 Skytter	 	 Klubb	 Poeng	 Dato	 	 Sted
Miquelet  Oddvar Deberitz  N&S    93 p.  02.12.2012  Korsfløyta 
Maximillian  Dag M. Winge  TMS    81 p. 17.08.2012  Pforzheim
Vetterli   Eldar Gulli  N&S    97 p.  19.04.2009  Korsfløyta
Valkyrie   Linda Johansen  N&S    88 p.  12.02.2012  Korsfløyta
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  Petter Hoberg  SCS    87 p.  10.08.2007  Parma
Hisadai  Petter Hoberg SCS   81 p. 09.08.2007 Parma
Remington  Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  21.07.2012  København
S&W   Dagfinn Torp  KBT    96 p.  30.06.2012  Eidsberg
4’’’ kammerlader  Rune Stensrud  KBT    90 p.  20.04.2008  Korsfløyta
18 l. mil. kammerl. Eldar Gulli  N&S    96 p.  22.08.2009  Lunner
Perkusjonsmuskett Per Østby  EFP    95 p.  05.07.2003  Årnes
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    95 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Pennsylvania  Dag M. Winge  TMS    83 p.  08.01.2012  Jonsvannet
12,17x44  Dagfinn Torp  N&S    95 p.  20.06.2010  Kongsvinger
Jarmann  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  22.04.2012  Korsfløyta
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  163 p.  14.04.2012  Korsfløyta

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  Korsfløyta 

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  Korsfløyta
Vetterli   Oddvar Deberitz  N&S  100 p.  25.08.2005  Kongsvinger
Valkyrie   Marianne Berger  EFP    96 p.  29.05.2004  Korsfløyta
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
Tanegashima  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  15.07.2007  Eidsberg

Norske rekorder
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Klasse	 	 Skytter	 	 Klubb	 Poeng	 Dato	 	 Sted
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  Korsfløyta
S&W   Morten Andresen TPK   98 p.  06.07.2013 Verdal
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen  EFP    95 p.  05.07.2009  Ørnfjell
Jarmann  Oddvar Deberitz  N&S    95 p.  15.01.2012  Korsfløyta
Tanzutsu  Oddvar Deberitz  N&S    84 p.  29.01.2012  Korsfløyta
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  176 p.  30.06.2013  Flærheia
Donald Malson  Øystein Wold  TPK   84 p.  06.07.2013  Verdal

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  Korsfløyta
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  Korsfløyta
Remington replika  Eidsberg Flint & P.  288 p.  01.07.2012  Eidsberg
Gustav Adolph  Nord & Sør   254 p.  09.04.2011  Korsfløyta
Enfield   Nord & Sør   271 p.  30.06.2012  Eidsberg
Pauly   Nord & Sør   224 p.  15.04.2012  Korsfløyta

Hagle
Hawker   Nord & Sør   44 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Batesville  Nord & Sør   53 duer  13.04.2013  Korsfløyta
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Leverandør av svartkrutt til 
det Norske skyttermijø:

Kontaktinfo forhandler Vestlandet:
Vidar Dyrøy Andreassen
Hjemmeside:
www.sprengningservice.no
Epost: vidar@sprengningsservice.no
Mob: 91777790  

Kontaktinfo : 
CFC Pyrotechnics AS 
Hjemmeside: www.cfc.no 
Epost: post@cfc.no 
Mob : 90 91 94 84 / 97046046

CFC Pyrotechnics AS lagerfører svartkrutt av skytekvalitet fra tyske Wano  
og sveitiske Poudrerie D’Aurbonne (sveitserkrutt). Vi har også fengkrutt  
samt saluttkrutt og 2 mm sikkerhetslunte for saluttkanoner.



Returadresse:

NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
FINNHOLTVEGEN 848
2114 DISENÅ


