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Tysk hjullås, tja hva skal man kalle den, kara-
bin kanskje. Total lengde 75, 5 cm. 
Denne typen våpen med sterkt nedbøyet 
skjefte blir kalt Petronel.
Begrepet petronel sporer tilbake til det 
franske ordet poitrine, som betyr bryst og 
geværet er ment å bli holdt mot skytterens 
bryst under avfyring. Altså en form for 
bryst-stokk. 
Våpen med denne typen stokk ble 
produsert fra 1500- opp til 1700 tallet i 
forskjellige lengder og med forskjellige 
låser.

side 3 
Presidenten har ordet

side 37 - 38
Rapport fra NM Langhold 2017

Årets tredje Muskedunderen inne-
holder for det meste rapporter fra 
årets siste stevner.
En fyldig resultat rapport med bil-
dereportasje fra Nordisk Mesterskap 
i svartkruttskyting befi nner seg inne 
i bladet. Jeg vil takke alle som har 
bidratt med bilder. Har fått muntlig 
tilsagn fra de fl este til å benytte 
bildene i denne sammenheng men 
det vil føre til for stor jobb å spore 
alle bidragsytere tilbake så dere får 
tilgi meg at jeg ikke har satt deres 
navn på de respektive bilder.
Snekkern fylte også opp sin telefon 
sitt simkort med bilder.
Det å arrangere det slikt mesterskap 
er en svær jobb. Jeg vil derfor slutte 
meg til takkekoret og hylle N&S som 
virkelig har stått på for å få dette på 
plass. Timer på timer har gått med 
til snekring av skivestativer og rig-
ging av banen. Stor takk til dere fra 
andre klubber som også var med på 
å rigge opp banen på onsdag og tors-
dag og ned på lørdag og søndag.
En spesiell takk til vår dedikerte 
kasserer Oddvar Deberitz som vir-
kelig har stått på, ikke bare med 
rigging av banen og mange små og 
store praktiske gjøremål under selve 
mesterskapet men også for timer på 
timer med registrering av deltakere 
samt oppsett av startlister i forkant 
av arrangementet. Vi er heldige som 
har en slik ildsjel i vårt miljø.
Jeg vil også trekke frem Barb og 
Ståle som har gjort en god jobb i for-
kant samt styrte resultat tjenesten 
med sikker hånd gjennom mester-
skapet. 
Og sist men ikke mist de mange som 
bidro med skiveoppsetting, vaffel-
støping mm og som gjorde dette til 
et riktig godt mesterskap vi alle kan 
være stolte av.
Jeg vet ikke hva dere synes men jeg 
synes det hvilte en ånd av fred og 
fordragelighet over mesterskapet, et 
riktig vennlig mesterskap var det.

Frist for innlevering av stoff til neste 
MD er som følger:

MD 4:   1. november

ForsidebildeForsidebilde
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Musketer fra sent 1500- tidlig 1600-tall med hjullåsmuskett, en petronel. Musketer fra sent 1500- tidlig 1600-tall med hjullåsmuskett, en petronel. 
Tegningen i bakgrunnen viser en typisk hær på marsj fra den tiden med en liten Tegningen i bakgrunnen viser en typisk hær på marsj fra den tiden med en liten 
del musketerer i forhold til pikenerer samt lansenerer til hest.del musketerer i forhold til pikenerer samt lansenerer til hest.

side 4 - 36
Rapport fra Nordisk Mesterskap i 
svartkruttskyting 2017

side 39
Terminlister 2017

side 41 - 42
Norske rekorder

side 40
NSU butikken

Det viste våpen er fra midten av 1700-tal-
let og tydelig en sivil utgave beregnet for jakt 
av en eller annen rik person, kanskje en konge. Glat-
tboret løp oktogonal til rund i kal. 12 mm. Rikt dekorert 
med innlegg av ben i stokken slik de kunne det på den 
tiden.

Innbydelse til årets Ribbefelt
fi nner du på baksiden av bladet.
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Norsk Svartkruttunion
Postadresse:
Norsk Svartkruttunion c/o Ove Bøe
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Ansvarlig redaktør for Muskedunderen og nettsiden er NSU styret
Design og layout (Muskedundersnekkern MDS) / webmaster
Tom Ove Låver tol1808@getmail.no     Mob. 997 05 199

Distriktsrepresentanter
Sør- og Vestlandet Jørn Olav Larsen jol-lars@online.no       Mob. 949 89 886
Østlandet  Willy Morten  w-morth@hotmail.com             Mob. 916 94 124
Midt-Norge Torgeir Wærdahl torgeiwa@online.no  Mob. 911 12 297
Nord-Norge Geir Pettersen g-pettersen@frisurf.no Mob. 917 68 068 

Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Kontonummer: 0530.10.18985    
Medlemskontingent: 200,-

Musketer fra sent 1500- tidlig 1600-tall med hjullåsmuskett, en petronel. 
Tegningen i bakgrunnen viser en typisk hær på marsj fra den tiden med en liten 
del musketerer i forhold til pikenerer samt lansenerer til hest.
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Jeg vil begynne med å takke for 
tilliten på generalforsamlingen i 

sommer.  Jeg ser det er en utfordring 
å ta over som president i unionen og 
være med å drive den videre.

Som mange av dere husker hadde 
vi i etterkant av generalforsamlin-
gen et medlemsmøte for å diskutere 
rekruttering av nye medlemmer til 
svartkruttskyting. Mange av våre 
medlemmer begynner etter hvert å 
bli ganske voksne og påfyll av yngre 
krefter skulle gjerne vært bedre. Jeg 
tror dette er et arbeid vi må fokusere 
på i tida framover. Vi har i et par år 
hatt en ordning med støtte til rekrut-
teringsstevner. Denne ordningen 
har hittil bare en klubb benyttet seg 
av. Jeg vil oppfordre fl ere til å se på 
dette som en mulighet og evt ta kon-
takt med styret for å få gjennom-
ført slike arrangementer. Som det 
har vært skrevet i Muskedunderen 
og på nettsida er det satt opp noen 
enkle regler for å få tilskudd. Disse 
reglene er ikke satt opp for å gjøre 
gjennomføringen vanskelig, men for 
at vi kan presentere godt gjennom-
førte stevner i MD og på hjemmesida 
til inspirasjon til de andre klubbene. 
Det er viktig at vi utveksler ideer og 
erfaringer slik at vi i fellesskap kan 
bli bedre. Om noen har andre fors-
lag til ting vi kan gjøre for å rekrut-
tere nye svartkruttskyttere, tas alle 
forslag mot med takk.

Presidenten har ordet

Helga 21.-23 juli ble 
det arrangert Nord-
isk Mesterskap med 
Nord og Sør i spissen. 
Vi hadde ei fantastisk helg med et 
godt gjennomført arrangement. Det 
var bare lovord å høre. Som vanlig 
var vi avhengige at de både norske 
deltakere og andre tok et tak for å 
dra stevnet i land. Alle stilte opp 
og viste at dugnadsånden fortsatt 
ikke er død. Jeg vil takke alle både 
skyttere og dugnadsmannskap for 
innsatsen.

Ove Bø
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Nordisk mesterskap ble jo som de fl este har fått med seg arrangert på 
Korsfl øyta i Hedmark i perioden 21 – 23/7 – 2017.

De første vognene begynte å rulle inn på plassen allerede på onsdagen og etter 
kort stund var det et lite fungerende samfunn der oppe. Leirbålene lyste fl ott opp 
og vi som jobbet hørte at latteren satt løst.

Før de første rullet inn på plassen hadde mannskapet fra Nord & Sør (med et par 
forsterkninger fra Kongsvinger) allerede lagt ned over 100 timer med å få banen i 
stand. Nord & Sør hadde også lagt ned en anselig sum for å kjøpe 2 store telt som 
skulle brukes som standplass under Nordisk.

Torsdagen ble teltene satt opp samt innredet og vi fi kk god hjelp av styremedlem-
mer i NSU og fremmøtte skyttere til dette arbeidet.
Fredagen sto i hagleskyterenes navn og det ble skyting fra morran til kveld. Mest 
nordmenn, men det kom også Svensker og Dansker. Gledelig da det som oftest 
har vært kun nordmenn som har skutt leirdue. Svenskene raska også med seg 
medaljer av edleste valør.

Samrådsmøtet ble holdt på Finnholt grendehus og det var ikke noen store saker 
som ble tatt opp i år.

Lørdag opprant med sol fra skyfri himmel. Noe som gjorde det vanskelig for de 
første lagene. Sola sto rett imot børsepipa og det var fl ere som hverken så sikter 
eller blink. Dette var vel årsaken til at det ble en del variabel skyting på formidda-
gen. Selv om det var vanskelige skyte forhold fi kk vi ingen klager inn til oss som 
dømte skiver. Været får man som sagt ikke gjort noe med. Anser at de fl este 
syntes det var bedre med sol enn regn.

I år fi kk vi et luksusproblem med at så mange hadde meldt sin ankomst til nor-
disk. Etter mye tenking og feiling fant vi ut at vi måtte skyte all 100 meter på lørd-
ag. Dette gjorde sitt til at vi på lørdagskvelden bygde om 100 meter standplassene 
til 50 meter.  På grunn av antall skyttere måtte vi starte første lag klokka 09:00 og 
siste lag lørdag klokka 17:00.

Lørdags kveld ble som vanlig avsluttet med en middag og vi var ca. 60 stykker 
som benket oss rundt bordene for røkt svinekam til hovedrett og is med varme 
bjørnebær til dessert.

Søndagen ble nesten like strålende som dagen før.  Ettersom været var så bra satt 
folk rundt om og koset seg før og etter skyting. Vi fi kk skryt for at alt var så kom-
pakt da det var kort vei fra campen til standplass og mellom standplassene. Som 
en fi nne sa: Det er deilig å ikke måtte løpe til neste skyting.
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Siden siste skyting var så sent og folk skulle på middagen ble det tidlig bestemt at 
all premieutdeling måtte foregå på søndag. Mens sekretariatet registrerte de siste 
skivene i resultatprogrammet gjøv en gjeng løs på nedrigging av anlegget.

Før premieutdelingen begynte var alle telt nede og standplassene fjernet.

Styret i NSU vil takke alle som tok i et tak og bidro til at alt gikk som smurt.

Premieutdelingen ble foretatt av Oddvar og Ove og alle medaljevinnerne ble hyllet 
og fotografert etter alle kunstens regler.

Neste år vil Nordisk bli arrangert i Danmark, nærmere bestemt i «Musse» og vi 
håper at fl est mulig drar nedover dit.

Per Ljøgodt
Sekretær NSU
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Godt at ar-
beidstilsynet i 
Sør-Odal var 
på ferie i denne 
perioden. ;-)
Fra rigging av 
skivestativer på 
torsdagen av 
dedikerte frivil-
lige.



Restultater fra Nordisk Mesterskap 2017
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Korsfl øyta skytebane
ligger i naturskjønne omgivelser i Sør-Odal ;-)
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Primus motor bak mesterskaps 
arrangementet Oddvar Deberitz. 
Takk til N&S for et godt gjennomført 
stevne.

Teams
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Scener fra et Nordisk Mesterskap:

En stilstudie
av norgesre-
kordholder i 
Cominazzo O 
og Kuchenreu-
ter O / R, Hr. 
Odd Flomark 
før og etter i 
klassen S&W.

Før Etter

20
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En stilstudie av Marie R. Waage 
17 år! 
Dette står det virkelig respekt 
av, en såpass ung jente som 
synes at en forholdsvis gub-
betung sport som svartkrutt 
skyting er gøy. Hun senker 
gjennomsnittsalderen innad i 
miljøet med fl ere tiår.
Skyter meget bra også, 3dje 
plass og bronsemedalje i Jar-
mann O med 84 poeng, jeg tar 
av meg alle de hattene jeg har.

En smule kontrast her:
to gode skjæggvænna Dag Magne 
Winge og Antero Mustamäki.



22

Jentene “våre”.

Turid Blickstrøm og Marie  
R. Waage i aksjon.
Så vidt jeg vet så var Turid 
og Marie de eneste Norske 
jentene som deltok i klass-
er med kulevåpen på årets 
Nordisk Mesterskap.
Anne Lund og Gretha Ed-
seth deltok henholdsvis i 
hagleklassene Lorenzoni O 
og Husquarna O.

I denne sammenheng vil 
jeg også nevne vår Svenske 
venninne Marie Brunsson 
som skaut meget godt og 
vant Colt O med 94 poeng, 
Mariette med 94 poeng og 
Valkyrie med 85 poeng 
samt deltok på gull-laget i 
klassen Pforzheim.

Oppfordring til Nor-
ske damer! Bli med på 
svartkruttskyting det 
er gøy, bare spør Marie, 
Marie, Anne, Gretha og 
Turid. 
Ja hvorfor ikke, jenter 
kan konkurrere på lik 
linje som gutta, bare se 
på årets landskytterstevne 
der jentene gjorde omtrent 
rent bord med både skyt-
terdroning og prinsesse.
Etter min oppfattning så 
trenger vi ingen dame-
klasser, jentene kan gi 
gutta skarp konkurranse i 
alle klasser, hvilket herved 
er bevist.

Gretha Edseth i aksjon på Gretha Edseth i aksjon på 
haglebanen. haglebanen. 

Anne LundMarie BrunssonMarie Brunsson
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Før Etter

Nok en stilstudie,
denne gang av 
Hr. H. C. Engebretsen 
før og etter i klassen 
Cominazzo.
Hr. Engebretsen opp-
nådde 37 poeng i klas-
sen med sin hjem-
mebygde og velbygde 
fl intlåspistol.
Det fi nnes mange 
tilnærminger til denne 
sporten. Det er de som 
konkurrerer for å bli 
best og det er de som 
har et mer avslappet 
forhold til selve konkur-
reringen.
Etter som jeg forstod så 
var første gang pisto-
len bokstavelig talt var 
i ilden så jeg mistenker 
Hr. Engeretsen å tilhøre 
den siste kategori.
Jeg selv tilhører defi ni-
tivt den siste kategori 
da jeg på et NM for en 
del år siden oppnådde 
3 poeng i samme klas-
sen med en hjemmeby-
gget Dragon pistol, også 
første gang i ilden.
Dette kalles innskyting 
på stevner.

Noen av våre Danske venner gjør seg klar Noen av våre Danske venner gjør seg klar 
på 100 metern.på 100 metern.
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Vi tar med en stilstudie 
til. Denne gang av Turid 
Blickstrøm.
Ser ut som du har et 
godt sparkt i børsa der, 
Turid.
←

Før Etter

Et yrende liv foran 
standplass med 
våpenkontroll, folk som 
haster til og fra, folk 
som prater, ler og ljuger 
og slapper av i fi nværet .
Her knyttes kontakter 
og vennskap på tvers av 
landegrenser og distrik-
ter  slik det skal være på 
et svartkruttstevne. ↓
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Oddvar Deberitz Jørn Olav LarsenOddvar Deberitz W. M.

En innbitt Sondre Nordhagen under ladeprosessen. Nuh skal alle duene forstøves!

Har du hørt at folk ikke liker å bli satt i bås. Forstår ikke det, hos oss er det tvingende nødvendig 
å bli satt i bås. Båsleder Geir alltid like blid. Fra 25/50 m under N&S sine nye vakre telt.
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Herrene Enge-
bretsen og Sule-
bakk i aksjon i 
klassen Penn-
sylvania.
Herrene havnet 
sånn midt på 
treet med hen-
holdsvis 71 og 
74 poeng.

God steming på 100 meter standplassen. Herr og fru Bickstrøm, Sondre Nordhagen og en 
med ryggen til jeg ikke vet navnet på i hyggelig passiar. Hva er’e egentlig Sulebakken driver 
med på enden der?
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Dyktige skivebyttere i intens aksjon. 
Selve nervesenteret for god fl yt i gjennonføringen av et mesterskap. 

Skivetolking og registrering av treff.
Også en viktig funksjon for gjen-
nomføring av et mesterskap.
Vår fi nske venn Jukka Päärnila og 
Per Ljøgodt med kyndig hånd om 
dette.
←

Serkretariatet.
Ståle Helland med 
kyndig hånd på kon-
troll av skiver samt 
Barb Helland med 
ansvar for registrering 
av resultater, hvilket 
de utførte med bravur.
Selve høvdingen for 
det hele, presidenten i 
NSU Ove Bø, smilende 
i midten. →
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Ethvert idretts-
arangement har sine 
ivrige tilskuere. Nor-
disk Mesterskap i 
svartkruttskyting var 
intet unntak. Noen 
har til og med utsty-
rt seg med kraftige 
kikkerter for å kunne 
følge ekstra godt 
med. ;-)

De hartarbeidene skivekikkerene, herrene Winge og Bergersen i 
intens kikking på skivene. Hva er’e dem egentlig ser etter ?

Våpenkontroll er 
også et viktig el-
ement i ethvert 
mesterskap. Alt 
må være rett og 
riktig inkl. lukten 
av våpenet som 
skal ha den rette 
blandingen av 
våpenoje og ny-
brent svartkrutt 
;-)
Vår Svenske venn 
Rolf (Roffe) En-
qvist i aksjon med 
kontroll av de 
Norske våpen.
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Korsfl øyta skytebane i de naturskjønne omgivelsene i Sør-Odal ferdig rigget for Nordisk 
Mesterskap med standplasser for 100 metern i det brune skuret og 25/50 m i de vakre telt.

Noen 
deltakere 

overnattet på hotel-
ler og pensjonater mens 

de fl este valgte å overnatte 
ved banen i telt, camp-

ingvogner og campingbiler.
Her storkoste de seg om et-
termiddager og kvelder med 
grilling, godt drikke til mat-
en og kanskje en liten knert 
attpå samt bål om kvelden 

for å holde varmen.
Til tross for varme dager 
var de første kveldene 

ganske kalde.



Ufattelige mengder av utstyr må med på et slikt mesterskap. Her holder det ikke med en 
sedan, stasjonsvogna blir snau den au. ;-) Fra venstre Anne og Svein Lund, Trond Bunes og 
Tor Bjarne Justnes i hyggelig passiar om utstyrets viderverdigheter.
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Den eldre garde kozer 
seg i steinrøysa.
Lengst bort Ragnar 
Hegge, i midten Øy-
vind Solli og nærmest 
Tone Solli.
←

Har man hverken telt, 
campingvogn eller -bil 
så kan stasjonsvogna 
være et godt alternativ.
Det er bare å skyve 
skrotet til side og rulle 
ut sovepåsan. ;-)
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Våre nye venn fra Rus-
sland, Sergei Bushin 
(grønn) og Søren 
Paulsen (sort) fra Dan-
mark.
Fra russland deltok 
også Igor Verbovsky.
Begge skjøt i klassen 
Mariette.
I Russland er det for-
budt å skyte med  
svartkruttvåpen!!?? :-( 
Putin liker kun feltsky-
ting med Kalashnikov.
Disse dedikerte her-
rer reiser faktisk til 
Finnland for å skyte 
med svartkrutt, impon-
erende!

“Lørdags kveld ble som vanlig avsluttet med en middag og “Lørdags kveld ble som vanlig avsluttet med en middag og 
vi var ca. 60 stykker som benket oss rundt bordene for røkt vi var ca. 60 stykker som benket oss rundt bordene for røkt 
svinekam til hovedrett og is med varme bjørnebær til dessert.”svinekam til hovedrett og is med varme bjørnebær til dessert.”

Banketten gikk av stablen i Finnholt grendehus.Banketten gikk av stablen i Finnholt grendehus.
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Deltakere under ivrige studier av resultatlistene.
Noen jubler mens andre fortviler, slik det skal være på et mesterskap.

Grete, som alltid hjertelig til stede med sin kiosk og sitt vaffelstøperi. Omsorgsfullt sørger 
hun for mat og drikke til sultne og tørste deltakere, spesiellt det siste, frøktelig varmt på 
dagtid. Grete tar imot penga, Kristine Stensvold Rundtom støper vaffl er og deler ut, del-
takere gomler. Denne gang var vaffl ene eksepsjonelt gode, sprø uttapå, myke inni, faktisk 
så gode at Grete gikk tom for røre utpå lørdagen. Fikk ny forsyning av røre på søndagen. 
Hørte ryker om at det var den blide båsleder Geir som stod for røra. 
Takk Kristine og Geir, lag mer!



Så over til fruktene av alle forberedelsene, alt strevet, all kulestøpingen, valg av type 
kutt, nøyaktig oppmåling av krutt, justering av børser og håndvåpen, valg av tykkelse 
på fettlapp og størrelse på kule, valg av fett til langkule, innskyting og test av ladninger, 
justering og utvalg av fl int, valg av tennhetter, produksjon av patroner, huske å få med 
seg alt.
På banen, kjenne på dagsformen, forberedelser på standplass, huske riktig ladeprosess, 
få ned puls og blodtrykk, riktig benstilling, riktig støtte av våpenet, oppnå riktig sikte-
bilde, rolig trykk på avtrekker, gjennomføre skuddet, ikke lukke øya i skuddøyeblikket, 
phu, det er ikke lett og skal heller ikke være lett, skal være en utfordring.
Etter min oppfattning så er det å skyte godt med våre våpen en mye større bragd enn de 
som driver med andre skytegrener og med moderne våpen.

Ja altså, over til fruktene, selve premieutdelingen og medaljebehengingen:
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1/20  skok blide, 
glade og jublende 
medaljevinnere 
fra det blide Sør-
landet. ;-)
Fra venstre Jørn 
Olav Larsen, Tor 
Bjarne Justnes og 
Norleif Theland.

Fornøyde medaljebengte herrer fi kk lønn som fortjent i lag klassen Pforzheim. Fornøyde medaljebengte herrer fi kk lønn som fortjent i lag klassen Pforzheim. 
Fra venstre Oddvar Deberitz, Norleif Theland, Sondre Nordhagen, NOR1 sølv, Fra venstre Oddvar Deberitz, Norleif Theland, Sondre Nordhagen, NOR1 sølv, 
Pelle Elliasson, (Marie Brunsson og Göran Hofl ing hadde reist hjem) SWE1 guld, Pelle Elliasson, (Marie Brunsson og Göran Hofl ing hadde reist hjem) SWE1 guld, 
Roffe Enquist, Kent Forsgren og Georg Wallinder, SWE2 bronse. Roffe Enquist, Kent Forsgren og Georg Wallinder, SWE2 bronse. 
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Et knippe glade medaljevinnere.Et knippe glade medaljevinnere.
Våre venner fra Finnland, Sverige og Danmark.Våre venner fra Finnland, Sverige og Danmark.

Et rikholdig premiebord med 
medalje og glasspokal de-
les ut til fortjente vinnere av 
Oddvar Deberitz og Ove Bø. 
Hva er’e Ove har i kjeften? ;-)

Stolte medaljevinnere i 
klassen Smith & Wesson,
f. v. Georg Wallinder (sølv), 
Dagfi nn torp (guld) og Olav 
Arne Sulebakk (bronse).
←



Flere medaljevinnere

i klassen Lorenzoni, fra venstre Hen-
rik Sjöholm (sølv), Oddvar Deberitz 
(guld) og Tor Erik Østhagen (bronse).
←

¼ snes medaljevinnere, fra venstre 
Arne Riis, Sondre Nordhagen, Tor 
Bjarne Justnes, Dagfi nn Torp og 
Oddvar Deberitz (igjen). →

Klassen Remington Rifl e, fra ven-
stre Kenneth Malm (sølv), Eldar 
Gulli (guld) og Verner Jacobsen 
(bronse). 
←

⅓ dusin medaljevinnere, fra venstre 
Mikael Lauth, Christer Björnberg, 
Olav Arne Sulebakk og Ove Bø. →
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Gratulerer til alle vinnere, gratulerer til alle med edelt? metall rundt halsen, godt jobba!
Til de som har konkurranseinstinktet i behold men som ikke helt nådde opp denne gang, 
fortvil ikke, opp med hodet og tørk tårene, stå på videre. Med målrettet trening er jeg sikker 
på at resultatene kommer i kommende mesterskap.

Til de som ikke har et fullt så utviklet instinkt, morro var’e lell!

MDS
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Fornøyde medaljevinnere i klassen Minie, fra venstre Sondre Nordhagen sølv, Fornøyde medaljevinnere i klassen Minie, fra venstre Sondre Nordhagen sølv, 
Antero Mustamäki gull og Oddvar Deberits bronse.Antero Mustamäki gull og Oddvar Deberits bronse.

Enda fl ere medaljevin-
nere.
Fra venstre Oddvar 
Deberitz gull i en haug 
med klasser, Eldar 
Gulli gull i klassen 
Remington Rifl e og 
Marie R. Waage bronse 
i klassen Jarmann O.

Hva er i veien Oddvar 
og Eldar, dere ser litt 
mellomfornøyde ut? 
Hva, ikke nok medaljer, 
sier dere, skulle gjerne 
hatt noen fl ere, ja det 
forstår seg. ;-)



Det ble søndag den 05.08.2017 arrangert Norgesmesterskap i langholdskyting med 
svartkruttvåpen på Tørrmoen skytterlags bane i Grue.

Vi var 10 påmeldte med en skytter som meldte frafall pga sykdom.

Værgudene viste velvillighet nesten hele dagen, og det var ikke før siste runde at regnet 
tiltok stadig sterkere, men det klarte ikke å stoppe verken skytterne eller arrangøren, 
og vi fi kk kåret årets rettmessige vinnere i de respektive våpenklasser.

Det hersket en munter og god stemning hele dagen til ende.

Det må nevnes at det i år  var påmeldt 4 "nye" som debuterte som langholdsskyttere 
denne lørdagen årets siste sommermåned.
Vekslende hell med både lading av ammunisjonen og med "nye" gamle børser,  påvirket 
jo også rekkefølgen på resultatlista.
Ikke bare bare, og fi nne de reiktige kombinasjoner av kuler og ladninger, samt ladepro-
sedyre og framgangsmåte, som fungerer 100 prosent den første gang man prøver seg 
på denne formen for svartkruttskyting.

Likevel håper vi  som har vært med en stund at nykommerne lot seg pirre og friste 
av denne fasinerende skyteformen i tilstrekkelig grad til at de blir faste gjengangere i 
årene som kommer .

Jeg kan aldri skrive sammendrag  uten å nevne Grete, som er minst like uunnværlig 
som hun alltid har vært, der hun med stoisk tålmodighet og godt humør , trakter kaffe, 
steker toast, varmer pølser og selge brus og sjokolade til den sultne gjengen med man-
nfolk i tolv samfulle timer til ende.

Tusen takk, kjære Grete.

Takk til Oddvar og de som hjalp han å arrangere stevnet.
Oddvar er nesten utrettelig, og vi er heldige som har han som kan sine ting og er 
fenomenal til å huske alle detaljer som må huskes for å få dette i boks.

Takk til Tore som også denne gang kom helt fra Vestlandet for å skyte sammen med 
oss.

Takk til alle som møtte opp, og vi håper at vi ses til neste år på samme sted til omtrent 
samme tid.

På vegne av oss alle sammen : På gjensyn !

Eldar Gulli

Og tusen takk til Tørrmoen skytterlag, som med sin velvillighet og raushet lar oss låne 
det nye klubbhuset, og eller lar oss "eie" banen hele helga egentlig , men vi klarte oss 
med en dag denne gang også.
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SKYTERESULTATER FRA NM LANGHOLD PÅ BRANDVAL 5/8-17: 

1. plass: Oddvar Deberitz  N&S  95-93-86 274 poeng 

TURNER: 

2. plass: Tore Martinsen   HPK  88-86-74 248 poeng 
3. plass: Dagfinn Torp   KBT  88-80-77 245 poeng 
4. plass: Sondre Nordhagen  N&S  90-80-63 233 poeng 

 

1. plass: Henning Langnes  KBT  94-89-87 270 poeng 

BODINE: 

2. plass: Dagfinn Torp   KBT  98-78-86 262 poeng 
3. plass: Oddvar Deberitz  N&S  92-91-77 260 poeng 
4. plass: Tore Martinsen   HPK  90-84-64 238 poeng 
5. plass: Sondre Nordhagen  N&S  87-65-82 234 poeng 
6. plass: Erlend Svendby   ESS  46-26-5   77 poeng 

 

1. plass: Oddvar Deberitz  N&S  274-260 534 poeng 

SPORTING TROPHY: 

2. plass: Dagfinn Torp   KBT  245-262 507 poeng 
3. plass: Tore Martinsen   HPK  248-238 486 poeng 
4. plass: Sondre Nordhagen  N&S  233-234 467 poeng 

 

1. plass: Eldar Gulli   KBT  90-82-78 250 poeng 

SNIDER: 

2. plass: Henning Langnes  KBT  93-82-75 250 poeng 
3. plass: Harald Plavnik   CSS  60-56-29 145 poeng 
4. plass: Per Trovik   ASK  42-21-21   84 poeng 
5. plass: Erlend Svendby   ESS  51-1-6    58 poeng 

 

1. plass: Harald Plavnik   CSS  62-0-0    62 poeng 

BURTON: 

Fornøyde deltakere fra NM Langhold 2017.Fornøyde deltakere fra NM Langhold 2017.
(Eldar bak kamera)(Eldar bak kamera)



Terminlister gjenværende stever 2017

Dato Tid Avstand/skytegren Klubb Sted               Stevnetype/navn
Søn. 19. nov. 11:00 50/100 m N&S Korsfl øyta
Søn. 03. des. 11.00 Leirdue N&S Korsfl øyta     fl int, perk, patron O/R 
Tir.  26. des. Dagslys Felt (ribbe) EFP Eidsberg       revolver, rifl e

Østlandet

39

Nord & Sør N&S
Korsfl øyta
Oddvar Deberitz
Tlf.: 977 63 412
E-post: o-deb@online.no

Kontaktpersoner klubber/lag Østlandet:

Midt-Norge

Lør 09.09.17 1000 25 + 50 m  TPK Jonsvannet     KLM - Kølabrenner'n

Søn 10.09.17 1200 25 m   RPK Rissa    Mesterhornet
Søn 17.09.17 1200 25 + 50 m  HFP Skatval
Lør 07.10.17 1000 25 + 50 m  TPK Jonsvannet
Søn 15.10.17 1200 25 + 50 m  HFP Skatval
Lør 04.11.17 1100 25 + 50 m  TPK Jonsvannet
Søn 12.11.17 1200 25 + 50 m  HFP Skatval
Søn 19.11.17 1200 25 m   RPK Rissa          Svartkrutthornet
Lør 02.12.17 1100 25 + 50 m  TPK Jonsvannet
Søn 17.12.17 1200 25 + 50 m  HFP Skatval  Juletre stevne
Tor 28.12.17 1200 30 skudd felt  RPK Rissa

Hell Felt & Perkusjon (HFP): 
Skatval

Stein Erik Vigen. 
Telefon 478 06 712 

E-Post: kentucky@online.no

Kontaktpersoner klubber/lag Midt - Norge:

Trondhjem’s Pistolklubb, 
Svartkruttgruppa (TPK): 
Jonsvannet
Morten Andresen. 
Telefon 907 67 115
E-Post: mortenandresen40@gmail.com

Rissa Pistolklubb (RPK)
Ivar H. Olsen

E-post: ivar.ols@icloud.com

Oppdaterte terminlister 
fi nner du nesten altid på 

www.norsksvartkruttunion.no

Eidsberg Flint og Perkusjon EFP
Eidsberg

Kjell Bergersen
Tlf.: 918 49 940

E-post: kjberg3@online.no



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.   75,–  pr. 1000 stk. 
Stoffmerker     kr.   50,–  pr. stk. 
Klistremerker    kr.   10,–  pr. stk. 
Nåler      kr.   25,–  pr. stk. 
Medaljer      kr.   35,–  pr. stk. 
DVD-fi lm     kr. 150,–  pr. stk. 
Poloskjorter med trykk   kr.  50,–  pr. stk. 

NSU-artikler
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Bestilling sendes ‘kjøpmann’ Oddvar på følgende adresser:
Oddvar Deberitz, Finnholtvegen 848, 2114 Disenå eller 
o-deb@online.no

Priser inkl. mva, frakt tilkommer, varene sendes i oppkrav.

Salg poloskjorter. Føgende størrelser på lager: L, M og S. Dette er forholdsvis store 
størrelser så L kan godt passe en som bruker XL osv.
Selges så langt lageret rekker. Først til mølla...

Styret har kjøpt inn et parti capser med NSU 
logo som vist på bildet. One size fi ts all.

Pris kr. 120,-



Originalvåpen
Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted  
Miquelet   Oddvar Deberitz  N&S    93 p.  02.12.2012  Korsfl øyta 
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   Oddvar Deberitz  N&S    91 p.  01.07.2017  Trondheim  NY  
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  Oddvar Deberitz  N&S     95 p.  29.08.2015  Barcelos  
Tanegashima  Petter Hoberg SCS   81 p. 09.08.2007 Parma
lang kolbe
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S    86p. 18.08.2016  Ungarn   
Hizadai lang kolbe Petter Hoberg    SCS       87p.  09.08.2007      Parma
Remington Original Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  21.07.2012  København
S&W   Dagfi nn Torp  KBT    97 p.  31.05.2015  Kongsvinger
4’’’ kammerlader  Rune Stensrud  KBT    90 p.  20.04.2008  Korsfl øyta
18 lødig mil.  Eldar Gulli  N&S    97 p.  24.04.2016  Korsfølyta   
kammerlader 
Perkusjonsmuskett Per Østby  EFP    95 p.  05.07.2003  Årnes
Bakladet perkusjon Willy Morten ESS   93 p. 27.06.2015 Raumnes  
Bakladet perkusjon Willy Morten ESS   93 p. 18.06.2016 Øvrebø     Tangering     
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
Donald Malson Oddvar Deberitz N&S   76 p. 24.08.2013 Eisenstadt
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  163 p.  14.04.2012  Korsfl øyta
Buntline  Dagfi nn Torp KBT   69 p. 31.05.2015 Egebergbanen  

Hagle
Lorenzoni  Oddvar Deberitz  N&S  25 duer  25.04.2014  Grimstad
Manton   Sondre Nordhagen  N&S  19 duer  25.04.2014  Grimstad
Lefaucheux  Oddvar Deberitz  N&S  24 duer  14.04.2013  Korsfl øyta 

Replikavåpen
Miquelet   Dag M. Winge  TGMC    94 p.  22.01.2000  Skatval
Miquelet  Oddvar Deberitz N&S   94 p. 26.08.2015 Barcelos  Tangering
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
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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 Match Per Østby  EFP  100 p.  22.05.2005  Korsfl øyta
S&W   Morten Andresen TPK   98 p.  06.07.2013 Verdal
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen  EFP    95 p.  05.07.2009  Ørnfjell
Jarmann   Rune Stensrud  KBT     96 p.  06.04.2014.  Korsfl øyta
Tanzutsu  Oddvar Deberitz  N&S    84 p.  29.01.2012  Korsfl øyta
Remington revolver Are Forjord  SCS  180 p.  03.06.2015  Korpåsen  
Donald Malson  Are Fosjord  SCS   87 p.  17.06.2015  Korpåsen  
Buntline  Oddvar Deberitz N&S   79 p. 31.05.2015 Egebergbanen  
Tordenskiold Helge C. Engebretsen N&S   43 p. 05.03.2017 Korsfl øyta  

Hagle
Lorenzoni  Oddvar Deberitz N&S   23 duer  22.07.2016  Orivesi  
Manton   Sondre Nordhagen  N&S  22 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Pape   Oddvar Deberitz  N&S   23 duer  31.08.2014   Korsfl øyta

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  269 p.  29.06.2014  Jonsvannet
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 Match  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
Kossuth  Eidsberg Flint & P.  244 p. 27.06.2015 Raunes  
18 lødig   Kongsvinger B. P. T. 274p. 18.06.2016 Øvrebø   
kammerlader

Hagle
Hawker   Nord & Sør   44 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Batesville  Nord & Sør   62 duer  28.06.2016  Grimstad  
Husqvarna   Nord & Sør   56 duer  29.06.2016    Grimstad  
Kongsberg   Nord & Sør    49 duer   28.06.2016   Grimstad  
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Eidsberg Flint & Perkusjon.

Innbyr til Ribbefelt den 26/12-2017.

Konkurransen foregår på Eidsberg skytterbane som tidligere 
den 26/12. Vi starter opp sammen med dagslyset og avslut-

ter når svarten blir for stor. Det skytes to klasser som tidligere, 
Revolver og Rifl e. Svartkrutt og blykule er et must. Det deles ut 
medaljer til de tre beste i hver klasse samt medalje til den som 
oppnår høyest poengsum sammenlagt av begge klasser (RIB-

BERN). Fire hold med forskjellige fi gurer og avstand, 
fem skudd pr. hold totalt 20 skudd.

Prisen pr. klasse er kr. 100,- 
Møt opp tidlig, for dagen er kort. Ribbefelten avlyses aldri på 

grunn av været. Det vil på lik linje med foregående år bli 
muligheter for kaffe og noe å bite i på skytterhuset. 

Velkommen til det vi håper blir en trivelig 2 juledag                                                                                                                      
EFP.

Returadresse:

NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
FINNHOLTVEGEN 848
2114 DISENÅ

Innbyr til Ribbefeltlt den 26/6/12-20177.
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