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Kjære venner!
Her presenteres vårt tidsskrift nr. 2 - 2008.

www.norsksvartkruttunion.no

Denne utgaven vil ha fokus på årets Norgesmesterskap og kommende generalforsamling
samt internasjonale stevner.
Det har også blitt plass til noe ”krydder” og
nyttig informasjon fra Politidirektoratet og SCS
angående våpenamnestiet, informasjon fra
Engelsrud NFI Pyrotechnincs AS samt rapport
fra årets distriktsmesterskap i Øst-Norge i tillegg til ”dei faste postane”.

der vil det fortløpende bli lagt ut
ny relevant informasjon samt
flere detaljer og oppdatert informasjon angående årets stevner.
Red.

Vi har også satt av plass til en trist beskjed fra
Ragnar Hegge.

Redaktøren gjør oppmerksom på
at innholdet i alle artikler som ikke
er informasjon fra styret står for
forfatterens egen regning.

Jeg vil også gjenta min oppfordring til dere om
å komme med mer stoff, det være seg artikler,
bilder, ideer og forslag mm, til vår alles
vederkvægelse, nytte og hygge.

Red.

Tom O. Låver
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Trondheim 15.04.2008

Til minne om Æresmedlem
Ivar Edvard Grimstad.
Det er med stor sorg at jeg, med dette, må meddele Norsk Svartkrutt Union’s
medlemmer at
Ivar Edvard Grimstad gikk bort i løpet av natten til 15. april 2008.
Han hadde i flere år slitt med helsen, men var tross dette alltid i godt humør.
En av de første gangene jeg traff Ivar måtte vel være så tidlig som i 1971-72.
Jeg var da sammen med Nils Ove Rutlin på skytebanen på Nidarvoll. Vi hadde
mange fine skytestunder sammen, og senere på TPK`s baneanlegg på Jonsvannet.
Svartkruttmiljøet var veldig sterkt i Trondheim i denne tiden. Vi var alle pistolskyttere, og det var svært få skyttere som drev denne aktiviteten på landsbasis.
Hadde det ikke vært for TPK`s store interesse og pågangsmot overfor landets
myndigheter i denne perioden, er det vel et stort spørsmål hvor Svartkruttskytingen
hadde vært i dag.
Svartkruttskytterne var en helt spesiell kategori mennesker som elsket sin hobby og
kruttrøyken. For mange var det miljøet som var det viktigste, og resultatene av
underordnet karakter. Vi var en veldig homogen gruppe som også hadde andre felles
interesser.
Jeg og Ivar var mye på skytebanen, og der blev jeg også presentert for han’s svigersønn Raymond Sivertsen.
Etter det første Nordiske Mesterskap i Danmark i 1982 og det andre i Sverige i
1983, bestemte vi oss for å danne en organisasjon på samme linje som de øvrige
Nordiske land. Noe vi måtte, for å kunne bli medlemmer av MLAIC.
Ivar Grimstad, Nils Rutlin, Raymond Sivertsen og Ragnar Hegge, tok da initiativet
til dannelsen av Norsk Svartkrutt Union.
De første medlemmene ble rekruttert fra TPK`s rekker, og etter kort tid hadde vi
over 50 medlemmer.
Ivar var en ildsjel i alt han befattet seg med, således også i NSU.
Han vil bli dypt savnet og aldri glemt.
Jeg vil lyse fred over hans minne.
Ragnar Hegge.
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Presidenten har ordet

D

et var med sorg at vi mottok meldingen om Ivar Grimstad’s bortgang. Som en av unionens stiftere har vi
mye å takke Ivar for. Han var aktiv skytter i lokal og nasjonal sammenheng helt
til de senere år. For oss ungdommer i
svartkruttets rike var han en spesiell
inspirasjonskilde.
NSU har nå et midlertidig skytereglement
som kan lastes ned fra nettsiden vår. Dette
er et dokument som skal gjelde for alle approberte stevner i NSU. Dette første samlete
reglementet har selvsagt sine barnesykdommer, og styret trenger derfor tilbakemeldinger fra dere som brukere. Er det noe
som bør tas ut eller legges til? Eller, har vi
formulert oss uklart? Disse er viktige tilbakemeldinger å få slik at vi kan overlevere et
finpusset skytereglement til generalforsamlingen i 2009 eller 2010 for endelig approbering.

hånd til de bolde skytterlagene som gjør en
innsats med å arrangere stevner. Vi er avhengige av denne innsatsen, så fortsett å
vise den gode dugnadsinnstillingen når
dere møter opp på lokale eller nasjonale
stevner. Tilby dere å hjelpe til, og til dere
arrangører: spør de som kommer om de
kan hjelpe til hvis det er litt hektisk. For de
nye er dette spesielt viktig siden disse har
en læringskurve med hensyn til detaljene
rundt vår skyting.
Vær forberett på hva du kan forvente og
hva som er forventet av deg når du kommer
på et stevne: les derfor skytereglementet og
våre lover som også ligger på nett.
Og som sagt tidligere:
Ikke spør hva NSU kan gjøre for deg, men
om hva du kan gjøre for NSU!

Ståle J. Helland
Vi har heldigvis kommet i land med å få en
leverandør av svartkrutt. Engelsrud NFI
Pyrotechnics AS er meget oppmerksom på
problemene for oss som bor sentralt i
kongeriket, og arbeider aktivt med transport
problemstillingen. Dette er ikke noen enkel
sak, siden det også er strenge krav til forhandlers oppbevaring av vårt sportskrutt.
I denne nye situasjonen er det om å gjøre
at vi er fleksible, kreative og går sammen
om transporten slik at denne kruttkilden
skal komme alle våre medlemmer til gode.
Like viktig som tilgang til svartkrutt, er muligheten for legal oppbevaring i boligenheter. Styret er i kommunikasjon med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
om dette.
NSU har bestandig vært en spesiell organisasjon, hvor det har vært enkelt for nybegynnere å komme inn i miljøet. Vi skal fortsatt legge spesiell vekt på å dra med oss de
nye, og vi skal også rekke ut en hjelpende
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HIL SVARTKRUTTGRUPPA
Innbyr til Norsk Mesterskap i svartkrutt
2008.
Stevnet avholdes lør. 21. og søn. 22. juni 2008 på Åsheim Skytterbane i
Ringsaker.
Langvåpen og håndvåpenklassene skytes begge dager, og det skytes etter
MLAIC’s reglementet.
Banen ligger ved en idyllisk innsjø, Næra, hvor det er mulighet for bading og
fisking.
Gode campingmuligheter på banen med toaletter og strøm.
Det vil bli skiltet fra innkjøring Moelv sentrum til banen.
Lørdag er det grillaften med medbrakt mat.
Varm mat kan kjøpes på banen lørdag og søndag.
Nærbutikk ca. 5 km fra banen.
Kontaktperson: Øyvind Solli, tlf: 62 36 49 40 eller mob: 502 47 248
Camping ellers:
Steinvik camping, Moelv. Tlf.: 62 36 72 28, Mob.: 917 03 880
Samuelstuen camping, Brøttum. Tlf.: 62 36 03 90
Begge ligger fint til ved Mjøsa.
NB! Det kan kun salutteres etter avtale med arrangøren.
Velkommen!
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Påmelding til Norsk Mesterskap i Svartkrutt den 21.-22.- Juni.
Klasse

Original Replika

ALLE PÅMELDINGER OG
AVGIFTER INNEN 22 MAI.

Miquelet
Avgifter pr. klasse
Registrering
Lag

Maximillian
Minié
Whitworth

kr. 100,kr. 100,kr. 200,-

Lag meldes på før skyting starter
lørdag morgen.

Cominazzo
Kuchenreuter

Avgifter innbetales på bankgironr.

Colt

1875.66.60922

Valkyrie
Påmelding sendes:
Øyvind Solli,
Nordre Ringsvei 230,
2372 Brøttum

Mariette
Tanegashima
Vetterli
Hizadai
Bakladet perkusjon
Remington
Smith & Wesson
Perkusjonsmuskett
Kammerlader 18lød
Kammerlader 4lin
Pennsylvania
Lamarmora

Navn:___________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________

Klubb:___________________________________________________________
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Inviterer til

NM Langhold 24. og 25. mai 2008.
Lunner Skytterlags Svartkrutt Gruppe har den glede av å invitere til Norgesmesterskap i
Langholdsskyting helgen 24-25 mai 2008 på Kjevlingen Skytebane i Lunner.
Det vil som vanlig bli konkurrert i 3 klasser – Turner, Bodine og Sporting Trophy.
Stevneavgift: kr. 100 i grunnavgift + 100 pr. klasse. Avgiften kan settes direkte inn på vår
konto: 2030 66 50425 eller gjøres opp kontant ved oppmøte før stevnets start.
VIKTIG: Ved innbetaling direkte til konto: Husk å merke innbetalingen med betalers navn
og klasser, og ta med kvittering til stevnet!!
Påmelding: Til undertegnede på e-mail eller telefon senest 10. mai. Påmelding etter
denne dato aksepteres ved ledig kapasitet.
Sted: Det legges fortløpende ut veibeskrivelse og invitasjon og annen info på våre
nettsider: http://lunner.skytterlag.no/, og undertegnede kan også kontaktes ved
spørsmål.
Det er muligheter for camping på skytebanens parkeringsplass slik vi er vant til. Skytterhuset med toalett og kjøkken vil være disponibelt under arrangementet. Det finnes også
campingplasser av mer kommersiell art og en rekke hoteller og pensjonater i området:
Komplett liste her: http://www.mail4you.as/2004/overnatt_.htm
Randsvangen, Halvorsbølet, Sløvika Camping, Bislingen Fjellstue og Viubråtan er de
nærmeste, men ingen av dem er i umiddelbar nærhet til skytebanen.
Vel møtt til en røkfylt helg på fagre Hadeland!
Lunner Skytterlags Svartkrutt Gruppe
Iver Frøslie
Tlf: 920 24 178
email: iver.froslie@gmail.com
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Meløy pistolklubb Svartkruttgruppa
innbyr til
Norgesmesterskap i Feltskyting og Leirdue den 26/7-27/7-08.

Mesterskapet skytes over 2 dager med, Felt håndvåpen og Leirdue på
lørdag, Felt langvåpen på søndag. Skytingen starter kl: 09.00 begge dager.
Det vil bli skutt i alle klasser.
Det skytes etter MLAIC`s reglement.
Avgifter : 100,- i grunnavgift, 100,- pr. Klasse.
Spildra skytebane ligger i Meløy kommune ved Ørnes som er kommunesenter, 13 mil sør for Bodø som har flyplass, det kan organiseres henting på
flyplassen for de som ønsker det.
Ellers så ligger Skytebanen 1,7 km fra RV,17 med avkjøring ved Spildra bro,
avkjøring vil bli skiltet.
Det er 2 hoteller og campingplass som er mulig og benytte.
Det kan også organiseres overnatting på gjestgiveri, men det forutsetter tidlig
påmelding slik at rommene kan forhåndsbestilles.
Det vil også være muligheter for overnatting på skytebanen der det er toalett
og varmt vann.
Skriftlig påmelding sendes innen 30/6-08 til:
Pål Kvalvik
8149 Neverdal
Tlf: 98440907
Email: paakva@start.no
Velkommen!
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Innkalling til generalforsamling i Norsk Svartkruttunion.
Det innkalles herved til generalforsamling i Norsk svartkruttunion i skytterhuset
på Åsheim Skytebane i Ringsaker fredag 20. juni 2008 kl 19.00.
Saker til behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne stemmeberettige representanter.
Vedta saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer og referent
Velge to representanter til å undertegne protokollen
Behandle styrets årsberetning
Behandle styrets reviderte regnskap for perioden.
Vedta budsjett for kommende periode.
Behandle innkomne forslag.
Valg

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

President – ikke på valg
Visepresident – for 2 år
Sekretær – for 2 år
Kasserer – ikke på valg
Redaktør – for 1 år
MLAIC-delegat – for 1 år
2 revisorer – for 1 år

Distriktsrepresentantene velges lokalt før årsmøtet.
Disse fungerer også som valgkomité for 2009.
Styret
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Styrets forslag til generalforsamlingen 2008.
1. Hvordan skal vi forholde oss til de manglende årsmøtereferatene fra 2003
og 2004? NSU’s arkiver har ingen detaljer om disse referatene. De er heller
ikke trykt i MD. Den eneste saken som styret kan erindre var tatt opp og
vedtatt i 2004 er at distriktsrepresentantene skulle velges lokalt i distriktene
og ikke på årsmøtet som var praksisen opp til dette tidspunktet.
Styret foreslår følgende behandling av denne saken:
a. Årsmøtet tar til etterretning at disse referatene er tapt, og setter eventuelle
lovendringer på disse årsmøtene til side, bortsett fra:
b. Årsmøtet aksepterer at det ble vedtatt i 2004 at valget av distriktsrepresentanter ble lagt til distriktene, og at dette vedtaket ble ikke fulgt av noen
instruks.
c. Årsmøtet vedtar instruks for distriktsrepresentantene:
i. Distriktsrepresentantene velges på et stevne/møte lokalt.
Tidspunktet for dette valget publiseres i Muskedunderen/på nett
siden til NSU, og resultatet rapporteres til styret.
ii. Funksjonstiden for distrikstrepresentantene starter umiddelbart
etter påfølgende årsmøte og varer et år.
iii. Distriktsrepresentantene er valgkommiteen til NSU.
Formannskapet i valgkommiteen følger følgende rotasjon:
I 2009 Østlandet, deretter følger Sør- og Vestlandet, Nord Norge
og Midt Norge.
Valgkommiteen leverer sitt forslag til styret i god tid før årsmøtet.
2. Styret ønsker å gjøre Muskedunderen mer tilgjengelig for medlemmene ved å
legge dem i pdf-fil på vår nettside. I Danmark har de hatt en slik praksis siden
2005. Det er imidlertid sannsynlig at åndsverksloven forhindrer oss i å legge
ut tidligere nummer av MD. Denne loven kan imidlertid ikke forhindre oss i å
legge på internett fremtidige utgaver av MD, spesielt hvis vi annonserer på
forhånd at MD vil bli lagt ut på nett. I avvente av et årsmøtevedtak informerte
reaktøren i MD 1/2008 styrets intensjoner i denne saken. I forbindelse med
MD 2/2008 er det ingen bidragsytere som ikke har blitt informert om at vi
kommer til å be årsmøtet om aksept for å legge MD på nett.
Rent juridisk skulle det derfor ikke være noen begrensning for at årsmøtet
kan gjøre vedta følgende” Styret gis i fullmakt å legge MD på nettsiden, med
MD 2/2008 som første nummer”.
3. Justering av punkt 12 i NSU’s Fellesreglement. Ny formulering: ”I VM, EM,
Nordisk, NM og DM registreres rekorder av NSU direkte. I andre stevner må
skivene sendes NSU for kontroll med attestasjon fra stevneleder.
Lagrekorder registreres kun i NM og DM.”
Styret
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Forslag til ny klasse.
Jeg kan tenke meg å foreslå bakladet hagle som ny, nasjonal klasse på NSU's
årsmøte til sommeren.
Jeg har gjort meg noen tanker om hvordan denne klassen bør defineres;
Navn på originalklasse: "Lefaucheux" er det første som slår meg;
Eugene Gabriel Lefaucheux (1832-1892), børsemaker fra Paris var aktivt med i
utviklingen av stifttenningspatronen for hagle og har gitt navn til "under-lever"
låsen som bl.a. brukes på de gamle Husqvarna haglene: ”Lefaucheux-låsen”.
Navn på replikaklasse: "Pape" ; William Rochester Pape fra Newcastle-uponTyne får æren av å ha introdusert trangboring, i 1866.
Begrunnede forslag på andre navn mottaes.....
Skyteprogram: likt det nåværende programmet for perk. hagle; Lorenzoni
(25 duer i løpet av 1 time).
Hvis det skytes et rent patronlag kan skytetiden kortes ned til 30 minutter.
Ammunisjon: Jeg er av den oppfatning at patronen skal være av hel messing
eller papp med messing/formessinget stål bunnkappe (culot).
Forladning skal være fremstilt i et tidsriktig materiale; for eksempel: filt, trefiber,
pappmache, etc.
Plasthylser kom først på 1950-tallet og har lite med svartkruttskyting å gjøre.
Derav følger også forbud mot bruk av plast forladninger (shotcup) o.l.
Forøvrig mener jeg at stifttenningspatroner bør tillates brukt på linje med sentertente og evt. randtente patroner.
Kaliber bør være fritt, men med en øvre begrensning på 35 gram med hagl, slik
som for Manton og Lorenzoni.
Utskiftbare choker synes jeg ikke bør være tillatt. Jeg har ikke datofestet denne
oppfinnelsen, men den forekommer meg å være moderne.
I samme slengen tar vi med et forbud mot "glow-in-the-dark" framsikter og
"Pachmayr Decelerator"- lignende gummikolbekapper, både de faste og de til å
tre utenpå kolben.
Lær/skinn kolbeforlengere som snøres fast er tillatt.
For Hell Felt & Perkusjon,
Stein Are Karlsen
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Forslag til generalforsamlingen I NSU 2008:
Som arrangør av et av NSUs NM dette år konstaterer jeg at det er meget vanskelig å finne fine premier til en pris som kan forsvares med de premie innskudd
vi forventer, ja selv med rundhåndet støtte fra NSU. Det er etter mitt syn veldig
leit, siden man bør kunne forvente en viss standard på premiene ved et nasjonalt mesterskap.
Jeg synes det hadde vært veldig greit å ha en standard premie for de nasjonale
mesterskapene. Disse kunne være noe mer forseggjorte enn gjennomsnittspremien, og gjerne være av en type man kan samle på. De bør selvfølgelig være
skikkelig graverte med NSU logo, årstall og plassering. Såvidt jeg vet er det en
initialkost (engangs) på størrelsesorden 5000 kroner å få gravert en logo på f.
eks. et glass hos en premieleverandør.
Forslaget mitt går ut på at NSU finner en godt egnet premie til en pris man synes
er forsvarlig med tanke på premieinnskudd og NSU støtte. Man finner så en leverandør av denne premien, og sørger for at denne leverandøren er I stand til
levere premiene gravert med NSU logo, årstall, plassering etc. NSU som forbund tar kostnaden med logo-gravering og administrerer felles innkjøp av premiene for de arrangerende klubbene. De arrangerende klubbene betaler premiene
og graveringen utenom logo.
Fordelene med dette forslaget er:
Arrangørene vet hva slags premier som skal skaffes, og trenger bare å vite antallet.
Arrangørklubbene kan videresende premier som blir til overs til klubber som arrangerer sitt mesterskap på senere dato slik at man ikke brenner inne med
ubrukte premier med inngraverte årstall etc.
Det blir ekstra stas for skytterne å samle på nasjonale mesterskaps premier.
Ulemper:
?
Med vennlig hilsen,
Lunner Skytterlags Svartkruttgruppe
v/Iver Frøslie
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Nordisk mesterskap (4-6 Juli)
og
Åpent Finsk mesterskap (28 – 29 juni) i Finland
Husk at påmeldingen er via NSU for Nordisk. Det er imidlertid den enkelte
deltager som selv må melde seg på til Finsk Åpent Mesterskap. De som
ønsker å bli betraktet som deltagere i lagkonkurransene må skrive så i
forbindelse med påmeldingen som sendes NSU.
Et slikt ønske innebærer også at vedkommende er villig til å ta på seg
en del av de fellesforpliktelser som vårt nasjonale lag blir pålagt under
stevnet. Laguttakene blir hovedsaklig gjort før vi reiser fra Norge.
Betaling:
Første klasse 15€, følgende klasser 13€/pr. klasse, hagle 15€/pr. klasse
Lag 25€, Shooter’s Dinner 28€
Betales til Oriveden Ampujat, 35100 Orivesi, on account: 531100-42159,:
FI 8053110040002159, SWIFT (BIC): OKOYFIHH, on 30.5.2008. IBAN
Overnatting:
Det er mulig å campe på banen. Strøm, WC, kjøkken og vann for matlaging
vil bli tilgjengelig.
City-Hotel Orivesi; tel +358-33776400 eller www.hotelliorivesi.fi
Dobbeltrom for 2 netter: 140€/natt
Trippelrom for 2 netter : 159€/natt.
Ellers se: www.orivesi.fi

Alle MLAIC-klasser gjennomføres + de «vanlige» nordiske.
Krutt selges, men kun i hele pakninger.
Flere opplysninger på nettsiden eller hos hos undertegnede.
Påmeldingsfristen er 20. mai 2008.
Husk å anføre ønske om deltakelse i
lagskyting.

Skjema for påmelding og skjema
for kjøp av krutt samt invitasjon til
Finnish Open Championships in
Muzzle Loading finner du på

Mvh
Dag Magne Winge
Devlesvingen 15b, 7041 Trondheim

www.norsksvartkruttunion.no
Red.

damawing@online.no
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Påmelding til:
Muzzle Loading Scandinavian Championships 4-6.7.2008, Orivesi, Finland
Navn:__________________________________________________________
Addresse:________________________________________________________
Tel:_________________________________
E-post:____________________________________
Klubb/lag:____________________________________________________
Nr

Klasse

1

Miquelet

2

Maximilian

3

Minie

4

Whitworth

5

Cominazzo

6

Kuchenreuter

7

Colt

8

Walkyrie

12

Mariette

14

Tanegashima

15

Vetterli

16

Hizadai

21

Manton

22

Lorenzoni

28

Tanzutsu

90

Remington

91

Remington Match

93

Smith & Wesson

Nr

Klasse

36

Pensylvania

37

Lamarmora

R/O

Kal.

Lag

R/O

Kal.

Lag
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VM i Australia 11.08 – 16.08

Vi har gleden av å ønske en ny
gruppe av svartkruttentusiaster
velkommen til vår Union:

For de som skal til Australia er tida moden for å bestemme seg nå. Det er mange
ting som må ordnes, våpenpapirer, transportmåte for våpen, spedisjonsfirma, personlige papirer, bosteder og reiserute.

Oslo Vestre Sports SkyttereSvartkrutt Gruppe (OVSS-SG)

Når det gjelder reiseruta så må alle ytre
sine ønsker så snart som mulig. Noen vil
kanskje se deler av Australia mens andre vil
bare reise for å skyte. Snakk med andre og
motiver hverandre til å reise så vi får mange
lagskytinger i VM. Påmelding skjer via
MLAIC-delegaten.

v/Asle Gjøstein Resi
Landingveien 820767 Oslo
Mob.: 91762769
E-mail: Asle.G.Resi@veidekke.no

Som ventet så har ikke påmeldingene til
VM strømmet inn i store mengder. Det er
forståelig da reise og opphold krever mye
kapital. Er det noen som fortsatt tenker å
reise så husk at siste frist for påmelding er
15 mai.

Styret

Ny informasjon vil fortløpende bli lagt ut på
nettsida vår.
NB! ALLE som skal til Australia MÅ sende
meg deres mail-adresse.
Send til følgende adresse:
damawing@online.no.
Flere kan ha felles mail-adresse.
Påmeldingsfrist: 15. mai 2008.
Med ønske om en fyldig tropp.
Dag M Winge
MLAIC--delegat

Oppdatert informasjon om Nordisk og
VM samt påmeldingsskjema finner du
på:
www.norsksvartkruttunion.no
under ”MLAIC-delegatens hjørne”.
Red.
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Paa kornet!
Af jæger Tor Bjarne Justnæs.
En ny sæsong er i gang og iaar kan den virkelig blive
røgfyldt!
Det er med stor entusiasme man gaar og vænter
paa det meget
omtalede krudtparti der skal tilveieskaffes.
Tak og honnør
til de karle der haver arbeidet med sagen.
Man kan merke at det vært smaatt med
krudt i de tusinde
hjem, for det har vært mye skriverier
om op-pudsning og
restauration hellere en om skydning
til skiverne. Saadan seet
er det jo godt at de, der liger at skyde, faar satt sine vaaben i
god stand medens vi vænter.
Nu faar vi bare haabe at tilgangen bliver brugbar saaledes at
vor kiære sport vil leve videre
med ny vind i sejlerne.
Jeg ønsker alle entusiaster en god sæson og held og lykke
i alslags skydekonkurrancer baade her paa bjerget og udi
den store verden.
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OM SVARTKRUTT.
Av Tom O. Låver
Del 1 opprinnelsen eller oppfinnelsen eller det er mer passende å si, oppdagelsen.
Eksakt viten om hvor og når svartkruttet ble oppfunnet har man i dag ikke. Kunsten med
å lage ”plutselig ild” synes å være meget gammel. Det finnes opptegnelser om at de
gamle grekere og romere bedrev ”hærblest” på slagmarken uten at det beskrives i detalj
hva dette bestod av.
Den gjengse oppfattningen synes å være at svartkruttet ble oppfunnet i Kina en gang på
1000 tallet e. kr. Nyere forsking på området indikerer at kruttet riktig nok ble oppdaget i
Asia men da i India og nærmere bestemt i Bengalien. Jordsmonnet der inneholder høye
verdier av saltpeter slik at det er forholdsvis enkelt å utvinne.
Saltpeter er i seg selv forholdsvis ufarlig og kan spises i mindre mengder. Det sies at det
skal gi en ”kjølig” følelse på tungen, uten at jeg kan verifisere dette ved selv å ha prøvd
det. Inntil nylig ble saltpeteret brukt som matsminke for å farge kjøttet rødt og delikat og vi
kjenner vel alle til ryktet om at det i hine dager ble blandet salpeter i maten til soldatene
for å dempe visse drifter.
Svovel har helt siden antikken blitt benyttet til desinfisering av bl. a. vintønner og trekull
ble benyttet til oppvarming og vips så har man alle ingrediensene til svartkrutt samlet på
et sted, nemlig kjøkkenet.
Rent personlig er jeg av den oppfatting at oppfinnelsen,
eller skal vi kalle det oppdagelsen, av svartkrutt var et
resultat av alkymistenes arbeider.
Alkymi er forløperen for dagens kjemi og kan spores helt
tilbake til den Egyptiske kongen med det gresk klingende
navnet Hermes Trismegistus ca. år 1900 før Kristus.
Et sagn sier at Alexander Den Stores soldater skal ha
oppdaget alkymistiske skrifter i det som angivelig skal ha
hvert kong Hermes sin grav. Alkymistisk virksomhet kalles derfor også den hermetiske kunst.
Alkymien knyttes også til Grekere og da spesielt til
Zozime Panapolitain som i det 4de århundre e. kr. i Alexandria grunnla en skole i den hermetiske kunst. Flere av
hans verker er bevart frem til i dag.
Fra grekerne spredde læren seg til Byzans og videre til
araberne. Fra det 7ende til det 11efte århundre e. kr.
spredde de kunsten over hele det arabiske rike som
strakte seg helt frem til Spania.
I denne sammenheng vil jeg nevne den arabiske vitenskapsmannen Geber som han kalles i vestlige skrifter. Hans egentlige navn var Djabir-Ibn-Hajjan og han levde og virket i
det 8ende århundre e. kr. I sine verker forklarer han spesielt om fremstillingen av salpetersyre, som er en av ingrediensene i kongevann (kan løse opp gull) og andre kjemiske,
eller skal vi heller si alkymiske, stoffer som på den tiden var fullstendig ukjente for den
vestlige verdens vitenskapsmenn. Her dukker saltpeteret opp igjen i form av saltpetersyre
men for å fremstille dette må man også kjenne til mineralet salpeter.
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Hva bedrev så de brave alkymister?
Alkymi er ikke bare et konkret arbeid med kjemiske stoffer men også en filosofi og en
spekulasjon over materiens vesen, altså en slags åndelig forståelse av materien.
Det var for det meste metallene som var gjenstand for alkymistenes oppmerksomhet og
for de vestlige alkymisters vedkommende var det, ved siden av filosofering over materiens vesen, Mammons idealer som stod i fokus.
Det var spesielt to ting disse søkte, nemlig fremstilling
av gull og oppfinnelsen av en eliksir som skulle gi evig
liv.
Fremstillingen av gull skulle foregå ved å tilsette kvikksølv eller en smelte av bly den rette blandingen av
forskjellige stoffer som så skulle forvandle kvikksølvet
eller blyets vesen til gull.
Disse forsøkene foregikk i alkymisten laboratorium
eller alkymist-kjøkken som det også kalles. Her stod
det gjerne all slags beholdere og glasskolber som
sydet og kokte på forskjellige gruer, varmt som i en
bakerovn, mens alkymisten løp frem og tilbake mellom
forsøkene og fremstilling av stoffer han trengte til
disse. Det berettes at enkelte alkymister kunne arbeide i dagevis uten søvn og mat når de trodde at de var på sporet
av den rette blandingen. Avmagret, fillete og fulle av sot støvet
alkymisten rundt fullstendig oppslukt i arbeidet og selvfølgelig,
noen ganger gikk det forferdelig galt og hele kjøkkenet sprang i
stumper og stykker med alkymistens påfølgende siste reise opp
til den alkymistiske evig eksperimenterende himmel eller ned dit
han ikke ville mangle varme til sine eksperimenter.
Her har vil altså de stoffene som inngår i svartkrutt til stede i rikt
monn samt en ivrig eksperimenterende alkymist slik at det, som
tidligere nevnt, er overveiende sannsynlig at det er i denne
sammenhengen svartkutt ble oppdaget. Om ikke av alkymisten
selv så kanskje av hans medhjelpere, som i mange tilfeller,
forberedte eksperimentene og som skaffet stoffer og annet
utstyr som alkymisten trengte. Disse assistenter måtte ofte også
fremstille stoffer som ble benyttet. Medhjelpere kunne også ha en mer praktisk
tilnærming til sin eksperimentering i det de også fremstille stoffer som ble benyttet i
vanlige folks hverdag.
Dette ”første” kruttet var av ikke alt for god kvalitet etter våre krav og ble for det meste
benyttet til fyrverkeri ved religiøse seremonier for å skremme bort onde ånder.
Kineserne var spesielt ivrige på dette området.
Det ble også tidlig benyttet i militær sammenheng men da til å skremme hestene til
fiendtlig kavaleri.
Det var først når man kom på å foredle saltpeteret ved gjentatte omkrystalliseringer at det
ble brukbart som drivmiddel i ildvåpen.
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De første opptegnelser om krutt og ”hærblest” i Europa er en bok som angivelig ska ha
blitt skrevet av en Marcus Græcus.
Boken tittel er ”Liber ignum per Combrandum Hostes”. Oversatt blir dette den makabre
tittelen ”Boken om brenning av fiender”.
Marcus Greæcus er høyst sannsynlig et pseudonym fordi dette ble skrevet i den
mørkeste av den mørke middelalder der kirken gjennom Paven hadde all makt og
forbød alle skrivelser som ikke på en eller annen måte handlet om den kristne religion.
Men den kristne makteliten hadde også en stor beundring for det Greske slik at den
tidens forfattere og vitenskapsmenn bevist brukte Greske pseudonymer for om mulig å
slippe igjennom kirkens nådeløse sensur.
Boken finnes i fire eksemplarer eller avskrifter der den eldste dateres til 1250 og den
yngste til 1481. I følge forskjellige eksperter skal den første utgaven ha blitt skrevet
allerede på 800-tallet.
De kopiene som er tilgjengelige i dag innholder 160 oppskrifter, bl. a. forskjellige måter å
lage ”flygende ild” som antenner alt det treffer. Oppskriftene innholder forskjellige stoffer
blandet med saltpeter der i blant den klassiske oppskriften med saltpeter, trekull og
svovel.
Nøyaktig hvor gamle disse oppskriftene er vites ikke da de forskjellige som skrev av
boken opp igjennom årene la til egne oppskrifter.
Kruttet, eller kunnskap om fremstilling av dette, nådde sannsynligvis Europa via handelen
med Østen og her er det først og fremst fransiskanermunken og filosofen Roger Bacon
(1214 – 1292) som er mest kjent i denne forbindelse via sin bok ”Opus Tertium” der han
beskriver følgende oppskrift: ”Sed temen 7 Partes Salpetrae, 5 Partes Coruli et 5 Partes
Sulphuris et sic facies tonitrum et coruscationem, sic scias artificium.”
Oversatt blir dette følgende: ta 7 deler saltpeter, 5 deler trekull av hassel og 5 deler
svovel for å lage lyn og torden forutsatt at du kan kunsten.
Det verserer sterke rykter om at den gode Roger Bacon beskrev denne oppskriften i et
anagram for eventuell hemmeligholdelse fra fiender. I så fall må dette angivelige
anagrammet bestå av et bevist feil blandingsforhold mellom saltpeter, trekull og svovel for
følger man Hr. Bacons oppskrift vil man oppdage at denne blandingen gir et heller dårlig
smell, til det er innholdet av
saltpeter for lite.
Hr. Bacon beretter også om
slemme gutter som løper
rundt for å skremme og vekke de gode borgere med
smell om natten, altså må
man trekke den konklusjon at
svartkruttet var allment kjent
på midten av 1200 tallets
Europa.
Fortsettelse
følger….
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Annonse

Har du ulovlige våpen?
Fra 1. mai til 30. september gjennomføres et landsomfattende
våpenamnesti. Da kan du kontakte nærmeste politistasjon eller
lensmannskontor for å levere inn ulovlig våpen.

Når et våpen er innlevert, kan du:
*søke om å få erverve det lovlig
*få tillatelse til å selge det
*få gjort våpenet varig ubrukbart (plombert), slik at du kan beholde det

Innlevering av våpen for destruksjon kan gjøres anonymt.
Skal du levere våpen til politiet, er det viktig at du sjekker at det ikke
er ladd og at du pakker det ned før transport.

Andre våpen som ikke er skytevåpen, kan også leveres inn.

Etter våpenamnestiets slutt risikerer du straff dersom du har ulovlige
uregistrerte våpen. Strafferammen er fengsel i 2 år, i grove tilfeller 4.

Ønsker du kontakt med politiet om amnestiet, ring 02800.
Mer informasjon finner du på www.politi.no
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Våpenamnestiet slik det ble fremlagt i 2003/04, med nærmere
retningslinjer:
(Amnestiet fra 1.5. – 30.9.2008 er identisk med disse retningslinjer.)
Våpenamnestiet 03/04 skulle gi straffrihet for tidligere manglende etterlevelse av våpenlovens krav om politiets tillatelse for å kunne erverve eller eie registreringspliktige skytevåpen,
jf. våpenloven § 7 første ledd, § 8 første ledd første punktum og § 13 første ledd første punktum, dersom vedkommende meddelte dette til politiet i løpet av amnestiperioden. Under amnestiet skulle den enkelte våpeneier gis anledning til:
9
innlevering av registrerte og ikke registrerte våpen for destruksjon
9
registrering av ikke registrerte registreringspliktige våpen
9
tilretteleggelse for videresalg
9
muligheter for å gjøre våpenet varig ubrukbart (deaktivering)
9
innlevering av ammunisjon
9
innlevering av sprengstoff, granater mv.
9
innlevering av våpen som det er forbudt å erverve, eie og inneha jf.
våpenforskriften § 1-1.
Det skulle være adgang til anonym innlevering av våpen som "eieren" ikke ønsker å
beholde eller selge.
Etterregistrering 2003/04.
For å lykkes med amnestiet skulle det stilles noe lempeligere krav til behovsprøving for å få
et registreringspliktig skytevåpen registrert. Ordinære krav til vandel og skikkethet ville fortsatt være kriterier for slik registrering og utstedelse av våpenkort.
For hagler som, uten tillatelse fra politiet er ervervet etter 1. oktober 1990 samt ordinære rifler og magasinhagler skulle det for ett eller noen få våpen gis mulighet til etterregistrering på grunn av arv/affeksjonsverdi, uten å godtgjøre annet behov. Med mindre søker også
oppga et tilfredsstillende bruksbehov for våpenet, skulle det i disse tilfellene anføres på våpenkortet at våpenet ikke var tillatt til bruk slik at det ikke gir adgang til erverv av ammunisjon.
For pistoler og revolvere skulle det som utgangspunkt kreves ordinær behovsprøving etter
de regler som følger av våpenloven og våpenforskriften. Det burde imidlertid kunne åpnes for
etterregistrering på grunnlag av og forhold mellom arvelater og arving, og hvor det kunne
dokumenteres at affeksjonsverdi i helt spesielle tilfelle hvor det forelå et særlig nært slektskap arvelater har ervervet og brukt våpenet i en historisk sammenheng av betydning. Ved
etterregistrering på slikt grunnlag skulle det også her fremgå av våpenkortet at våpenet ikke
er tillatt til bruk, slik at det ikke gis adgang til kjøp av ammunisjon. For øvrig ble det vist til
det som er sagt i rundskriv G-126/92 pkt. 3.3.2.2 mv. om erverv ved arv. De ordinære krav til
oppbevaring i godkjent sikkerhetsskap skulle også gjelde på vanlig måte.
For automatvåpen og halvautomatiske rifler som ikke er ordinære jaktvåpen, skulle det
isteden for etterregistrering og som alternativ til destruksjon, gis anledning til å få våpenet
gjort varig ubrukbart (plombert/deaktivert) av børsemaker med fagbrev.
Påløpte utgifter forutsettes dekket av eieren. Alternativt skulle det gis mulighet for salg til
godkjent samler eller museer innenfor gjeldende regler. Det ble vist til rundskriv G-126/92
pkt.3.4.1 mv.
Alternativer til etterregistrering
Direktoratet så det som viktig at det ble etablert enkle og gode alternativer til etterregistrering, bl. a. i form av videresalg eller at våpenet kunne gjøres varig ubrukbart (plombering/
deaktivering).
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Hvordan virket 2003/04 amnestiet?.
Justisdepartementet (JD) ønsker nå å gjennomføre et nytt våpenamnesti, mai – september.
I den anledning er det greit å erindre hva som har skjedd siden forslag om amnesti ble lagt
fram av Våpenlovutvalget i juni 1996, og hvor JD skrev som forslag om endringer i lov 9.
juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v., ref.: Jnr. 99700260 PJ-F ST/st dato 7.
februar 2000.
”Hovedformålet med å gjennomføre et våpenamnesti bør være å få større oversikt
og kontroll over sivile skytevåpen i privat eie. Det er ikke realistisk å forvente en
vesentlig reduksjon av antall skytevåpen i kriminelle miljøer.”
Politidirektoratet (POD) gikk ut i forrige amnesti med informasjon til politidistriktene i
skriv 2003/21 av 28.08.2003 om hvordan amnestiet i praksis skulle gjennomføres. Informasjonen ble holdt internt i politiet. Dette skapte usikkerhet om hva som skulle være praksis
hos politiet, når publikum ikke lett fikk denne informasjonen.
Det var alvorlig at POD's offentlige informasjon på Internett ikke var i samsvar med rundskriv 2003/21. Ifølge rundskrivet ville det ikke være enkelt å få registrert våpen under amnestiet. Det endte i de fleste tilfelle til avslag og innlevering av våpen til destruksjon.
Det ble altså ikke gitt anledning til etterregistrering, selv om POD offentlig gikk ut med det
motsatte.
SCS registrerer i dag, at POD ikke tok hensyn til Våpenlovutvalgets innledende avsnitt om
de norske våpeneiere,
”Utvalget ønsker for øvrig å gi uttrykk for at det ikke reises tvil om at de fleste i
vårt land som innehar skytevåpen er lovlydige, og etterlever den gjeldende våpenlovgiving. Det er ikke utvalgets intensjon å gjøre det vanskeligere for denne
gruppen, herunder : særlig jegere, konkurranseskyttere og våpensamlere å ivareta sine interesser og lovlige behov for våpen. Det er all grunn til å legge forholdene til rette for dem som er sitt ansvar bevisst på dette området!”,
men derimot går i motsatt retning.
Amnestiet -03 gikk også imot Justisminister Odd E. Dørum`s uttalelse som ga mulighet for
både innlevering og etterregistrering:
”Vi antar at det er noen hundretusen ulovlige våpen i Norge. Uregistrerte,
ulovlige våpen utgjør en risiko for borgerne. Vi gir derfor et års amnesti med
innlevering og registrering uten risiko og straff”.
Resultatet av amnestiet ble at våpeneiere fikk problemer med å etterregistret sine uregistrete lovlige våpentyper.
Retningslinjer for årets amnesti som går fra 1. mai til 30. september, har identiske retningslinjer, m.a.o, kun et innlevering/destruksjonsamnesti.
Hvorfor ønsker nå JD, få år etter forrige våpenamnesti, å gjennomføre et nytt amnesti?
Muligens forventet JD at flere hundretusen våpen skulle bli innlevert (ref. Dørum). Det ble
kun innlevert ca 36.000 våpen. Mange av de innleverte våpen i 03/04, var lovlige ervervede hagler før 1.10.1990. JD antar derfor at det fremdeles finnes et betydelig antall uregistrerte våpen i de norske hjem
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Vi er derfor forundret at POD bruker de samme retningslinjer i perioden mai – september, når
gjennomføringen av forrige amnesti, resulterte i så få innleverte våpen.
POD opprettholder at etterregistrering av hagler ervervet etter 01.10.1990 og ordinære rifler,
skal det for ett eller noen få våpen gis mulighet til etterregistrering på grunn av arv/
affeksjonsverdi, uten å godtgjøre annet behov. Med mindre søker også oppgir et tilfredsstillende bruksbehov for våpenet, skal det i disse tilfellene anføres på våpenkortet at våpenet
ikke er tillatt til bruk slik at det ikke gir adgang til erverv av ammunisjon.
For pistol/revolver skal det være ordinær behovsprøving, mao har man slike våpen fra før, vil
søknaden bli avslått og våpenet/ene bli destruert.
Vi er derfor forundret over Justisminister Knut Storberget`s begrunnelse for gjennomføring
av et nytt våpenamnesti, skal forebygger kriminalitet, når hans eget departement før forrige
amnesti uttaler:
Det er ikke realistisk å forvente en vesentlig reduksjon av antall skytevåpen i kriminelle miljøer.”
For oss skyttere er det ubegripelig at det å destruere våre jakt- og idrettsvåpen skal forebygge
kriminalitet i Norge.
At så få våpen ble innlevert/registrert i 2003/04, ble etter vår oppfatning, at det var nesten
umulig å få etterregistrert lovlige uregistrerte våpentyper.
Vi er spent på om den forventede effekten, redusert kriminalitet, blir resultatet av denne
amnestiperioden. At flere lovlige uregistrerte våpen blir innlevert, er tvilsomt.
For mange representer våpen betydelige økonomiske midler samt at affeksjonsverdien er
større enn et ønske om å få destruert sitt smykke (les: våpen)
Hvorfor politiet, POD, gang på gang neglisjerer Våpenlovutvalgets uttalelse :
”det er all grunn til å legge forholdene til rette for dem som er sitt ansvar bevisst
på dette området!”,
og gjør erverv og det å inneha jakt- og idrettsvåpen nærmest til en ”kriminell handling” samt
bruker oss, jegere og idrettsmenn/kvinner som redskap for å redusere kriminalitet, er uforståelig.
Ps: Det er ikke registrerings plikt i denne perioden for hagler ervervet før 1.10.1990.
For SCS, Are Fosjord
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Referat fra DM på Korsfløyta:
I år tenkte vi at vi skulle prøve noe nytt da vi skulle arrangere distriktsmesterskap i svartkruttskyting. Vi ville prøve å ha en avstand hver dag. Da kunne vi ha med alle klassene
som er. Det må vi si ble vellykket siden det ble 26 forkjellige klasser. Det ble skutt i en del
klasser som sjelden kommer fram. Vi oppfordrer andre klubber til å gjøre det samme som
oss.
Været var veldig varierende med snø, kulde og vind første helg til sommer og sol andre
helg.
Men vi klarte å fullføre konkurransene uten problemer.
Det ble satt tre nye norske rekorder denne gangen. Først ute var Lamarmoa med 92
poeng av Dagfinn Torp. Per Østby skjøt det samme, men hadde for få tiere……
Så var det klassen Pennsylvania. Den ble ny tre ganger på samme dagen. Først Dagfinn,
så Trond, men den som fikk den til slutt var Per Østby med 93 poeng. Den siste var 4
linjer kammerlader. Rune Stensrud hadde blåst støv av kammerladeren sin og banket inn
90 poeng.
Det ble et bra stevne selv om vi ikke var så mange. Det er mange av de faste og trofaste
skytterne som kommer og stiller opp. Det er vi glade for.
Hilsen
Oddvar Deberitz
Nord & Sør
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RESULTATER FRA DM PÅ KORSFLØYTA 12-13 og 19-20 APRIL 2008.
Cominazzo:
1. Richard Eldor
2. Sondre Nordhagen
3. Per Ljøgodt

Moss pk
N&S
N&S

4. Oddvar Deberitz
5. Per Andersson
78 poeng
6. Ole Helø
45 poeng
7. Tom Jensen
19 poeng

KBT
Moss pk
KBT
N&S
N&S
Asker pk
Asker pk
Asker pk

94 poeng
90 poeng
89 poeng
88 poeng
88 poeng
29 poeng
19 poeng
9 poeng

Colt:
1. Dagfinn Torp
2. Rune Stensrud
3. Oddvar Deberitz
4. Anne Beate Riegels
5. Eldar Gulli
6. Sondre Nordhagen

81 poeng
72 poeng
45 poeng
23 poeng

N&S
EFP
N&S

95 poeng
86 poeng
83 poeng

EFP

88 poeng

1. Dagfinn Torp

KBT

2. Per Østby
3. Trond Berger
4. Sondre Nordhagen
5. Per Ljøgodt
6. Geir Kjeldsmoen

EFP
EFP
N&S
N&S
N&S

92 poeng
Ny Norsk rekord
92 poeng
88 poeng
87 poeng
74 poeng
73 poeng

Tanegashima:

Kuchenreuter:
1. Dagfinn Torp
2. Richard Eldor
3. Rune Stensrud
4. Sondre Nordhagen
5. Oddvar Deberitz
6. Ole Helø
7. Andre Emberland
8. Daniel Emberland

N&S
CSS
Asker pk
Asker pk

KBT
KBT
N&S
KBT
N&S
N&S

91 poeng
88 poeng
78 poeng
77 poeng
60 poeng
52 poeng

1. Oddvar Deberitz
2. Trond Berger
3. Sondre Nordhagen
Perkusjon Muskett:
1. Per Østby
Lamarmoa:

Pennsylvania:
Adams:

1. Per Østby

1. Kongsvinger Black Powder Team : 256 poeng
Ny Norsk rekord
2. Nord & Sør
: 190 poeng
Mariette:
1. Dagfinn Torp
2. Øyvind Arnesen
3. Rune Stensrud
4. Anne Beate Riegels
5. Oddvar Deberitz
6. Per Andersson
7. Sondre Nordhagen
8. Ole Helø
9. Tom Jensen

KBT
Bærum pk
KBT
KBT
N&S
CSS
N&S
Asker pk
Asker pk

Smith & Wesson original:
1. Richard Eldor
2. Oddvar Deberitz
3. Sondre Nordhagen
4. Daniel Emberland
5. Andre Emberland

Moss pk
N&S
N&S
Asker pk
Asker pk

Smith & Wesson replika:
1. Rune Stensrud
KBT
2. Anne Beate Riegels KBT
3. Øyvind Arnesen
Bærum pk

93 poeng
87 poeng
85 poeng
84 poeng
76 poeng
74 poeng
69 poeng
62 poeng
47 poeng

2. Trond Berger
3. Dagfinn Torp
4. Rune Stensrud
5. Sondre Nordhagen
6. Ole Helø

EFP

93 poeng
Ny Norsk rekord
EFP
90 poeng
KBT
90 poeng
KBT
83 poeng
N&S
82 poeng
Asker pk
44 poeng

Hizadai:
1. Oddvar Deberitz
2. Trond Berger
3. Sondre Nordhagen

N&S
EFP
N&S

94 poeng
91 poeng
79 poeng

Remington 12.17 (gjesteklasse):

1. Oddvar Deberitz
2. Eldar Gulli
3. Rune Stensrud
86 poeng 4. Ole Helø
81 poeng
70 poeng Vetterli original;
21 poeng 1. Oddvar Deberitz
16 poeng 2. Trond Berger
3. Dagfinn Torp
4. Eldar Gulli
89 poeng
88 poeng
82 poeng
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N&S
N&S
KBT
Asker pk

88 poeng
85 poeng
85 poeng
44 poeng

N&S
EFP
KBT
N&S

90 poeng
86 poeng
82 poeng
70 poeng

Whitworth:
1. Oddvar Deberitz
2. Per Østby
3. Rune Stensrud
4. Dagfinn Torp
5. Sondre Nordhagen

Miquelet:
N&S
EFP
KBT
KBT
N&S

93 poeng
88 poeng
87 poeng
86 poeng
81 poeng

1. Dagfinn Torp
2. Sondre Nordhagen
3. Oddvar Deberitz
4. Trond Berger

KBT
N&S
N&S
EFP

83 poeng
80 poeng
80 poeng
67 poeng

N&S
N&S
Hamar IL
N&S
N&S
N&S

16 duer
13 duer
10 duer
9 duer
8 duer
3 duer

N&S
N&S
N&S

10 duer
6 duer
1 due

Lorenzoni:
4 linjer kammerlader:
1. Rune Stensrud

KBT

Whitworth original;
1. Eldar Gulli
2. Oddvar Deberitz

N&S
N&S

1. Ragnar Holen
90 poeng 2. Oddvar Deberitz
Ny NM rekord 3. Øyvind Solli
4. Sondre Nordhagen
5. Geir Kjeldsmoen
70 poeng
6. Per Ljøgodt
58 poeng
Manton:

Maximillian:
1. Per Østby
2. Rune Stensrud
3. Sondre Nordhagen

EFP
KBT
N&S

1. Sondre Nordhagen
87 poeng
2. Oddvar Deberitz
71 poeng
3. Ragnar Holden
66 poeng

Hagle patron (gjesteklasse):

Remington original;
1. Rune Stensrud
2. Richard Eldor
3. Dagfinn Torp
4. Eldar Gulli
5. Oddvar Deberitz
6. Ragnar Holen
7. Sondre Nordhagen

KBT
Moss pk
KBT
N&S
N&S
N&S
N&S

90 poeng
83 poeng
82 poeng
82 poeng
71 poeng
59 poeng
26 poeng

EFP
KBT
KBT
N&S
N&S
Moss pk

100 poeng
96 poeng
91 poeng
87 poeng
83 poeng
83 poeng

Remington replika:
1. Per Østby
2. Dagfinn Torp
3. Rune Stensrud
4. Sondre Nordhagen
5. Oddvar Deberitz
6. Richard Eldor

1. Oddvar Deberitz
2. Sondre Nordhagen
3. Ragnar Holen
4. Øyvind Solli

EFP
N&S
KBT
N&S
N&S
N&S

1. Oddvar Deberitz
2. Sondre Nordhagen
3. Per Østby
4. Dagfinn Torp
5. Espen Dyrlie
6. Geir Kjeldsmoen
7. Ole Helø

89 poeng
78 poeng
76 poeng
59 poeng
35 poeng
21 poeng

18 lødig Kammerlader:
1. Eldar Gulli
2. Richard Eldor
3. Per Ljøgodt
4. Oddvar Deberitz
5. Geir Kjeldsmoen
6. Sondre Nordhagen

N&S
Moss pk
N&S
N&S
N&S
N&S

19 duer
11 duer
8 duer
4 duer

N&S
N&S
EFP
KBT
N&S
N&S
Asker pk

95 poeng
93 poeng
92 poeng
88 poeng
77 poeng
68 poeng
48 poeng

Vetterli:

Minie:
1. Per Østby
2. Oddvar Deberitz
3. Dagfinn Torp
4. Geir Kjeldsmoen
5. Sondre Nordhagen
6. Per Ljøgodt

N&S
N&S
N&S
Hamar IL

83 poeng
81 poeng
75 poeng
71 poeng
71 poeng
67 poeng

26

Hei !
Her kommer som lovt en liten oppdatering
angående import av svartkrutt.
Kort recap:
Vårt firma har som kjent vært i dialog med Norsk
Svartkrutt Union (NSU) vedr import av et parti
svartkrutt til skyttermiljøet.
Noe av utfordringen har vært å få oversikt over
det årlige behovet (uttaket) fordelt over den enkelt svartkrutt typene.
De aktuelle typene Engelsrud nå tar inn er: Wano
nr. 2Pg, 3Pg og 4Pg (sistnevnte fengkrutt), samt
Sveitserkrutt nr 2, 3.
Sveitserkrutt nr 3, 4 og 5 har vi allerede tilgjengelig på lager i Sarpsborg og Oslo.
(NB ! Sveitserkrutt nr 5 er grovest, altså motsatt
av normal "Wano standard").
Vi har satt prisen til kr 520,- + mva (kr 650,-) for
alle typer.
Undertegnede har ikke full oversikt over hvilke
krutt som er den foretrukne til ulike typer våpen,
så vi anbefaler at dere skyttere rådfører dere
med hverandre angående kjøp.
Jeg har dog fått tilbakemelding om at Sveitser nr
3 fungerer utmerket i kal 44 våpen: samling innen
en 5 krone på 25 meter (!!. Jeg står ikke som
garantisk for dette :-) !....)
For å sette en ordre hos vår leverandør i Tyskland, har vi har satt en minimumsbestilling er
100 kg fordelt over alle typer.
Det har gått litt tregt med bestillingene kanskje,
og vi har vel et inntrykk av at dette kan skyldes
vanskelig kommunikasjon innen miljøene.
Men likevel, vi takker alle som har bidratt til at
ryktet har spredd seg.

krav til lagring fra DSB.
I neste uke planlegger vi å sette en bestilling i
Tyskland og vi har fått opplyst at leveringstiden
er ca 2 til 3 uker - regn med 3 for sikkerhets
skyld.
Det innebærer at krutt skal være tilgjengelig i
Norge i månedsskiftet april/mai om alt går på
skinner (og det forutsetter vi).
Videre framdrift:
For å utlevere krutt, er vi avhengig av en
erhverstillatelse.
De av dere som har ordnet med dette må gjerne
sende denne inn i forkant enten pr mail til gunnar@fyrverkeri.no eller pr. faks. 23 37 89 01 så
er det en ting mindre å tenke på.
Denne lagres i en perm hos oss i tilfelle Myndighetene skulle be om dokumentasjon.
Men vi vil ikke be om en oppbevaringstillatelse
fordi vi anser at det er politiets oppgave å sjekke
at dette med utstedelse av kjøpetillatelse.
Transport:
Vi arbeider videre med transport problematikken.
En del har muligheten til selv å hente opp krutt
på våre lager i Sarpsborg eller Oslo, andre leveranser vil løses i forbindelse med arrangementer
vi har over hele landet.
Vi planlegger 17 mai fyrverkeri i Kristiansand,
Bodø Airshow 13-15 juni. Jeg planlegger også en
tur til Trøndelag umiddelbart før/etter Bodø.
Det ser også ut til at vi blir involvert i et prosjekt
på Håkonsvern i Bergen, så der er det også muligheter.
Uansett, transporten skal løses i de enkelte tilfellene og det er mest snakk om koordinering og litt
planlegging.

Så, til saken:
Den gode nyheten er at vi har pr dags dato fått
inn bestillinger som dekker 100 kg (samt transportkostnader o.a.), og det er vel bra siden vi har
fått signaler om at sesongen har startet for
mange.
NSU ønsker forøvrig at kruttet skal komme i
500 g forpakninger for å imøtekomme kommende
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Noter spesielt:

fyrverkeri (transportkategori 1.1, samme som
svartkrutt).
Og ikke minst gi muligheter for mer enn dekke
kostnadene forbundet med kjøp av svartkrutt.
Om du er interessert, er du velkommen til å sende meg en e-post så setter jeg deg på en uforpliktende invitasjonsliste så vil du bli holdt oppdatert med hensyn til kurs i ditt distrikt.

De fleste av dere har vært flinke til å gi oss den
informasjonen vi er avhengig av angående utlevering, dovs. adresse og mob. nr (gjerne også
skytterlag) men vi savner fortsatt dette fra noen
av dere.
Sjekk gjerne mailene dere har sendt oss og
eventuelt komplementer med nødvendig informasjon slik at vi får oversikt over reiseruter mm.
Bestiller man for andre, er vi avhengig av vedMed vennlig hilsen
kommendes navn, mob./tlf., adresse OG e-post
adresse slik at informasjon (som denne) også
Siv. Ing. Gunnar Bentzen
tilflyter vedkommende.
mob: 90 91 94 84
Avslutningsvis:

Engelsrud NFI Pyrotechnics AS

Det er og har vært en del administrasjon rundt
dette, så om det skulle være det korte spesifikke
spørsmål, er dere velkommen til å ringe meg.
Send ellers en mail.

Smalvollveien 6,
0667 Oslo
tel: 23 37 89 00
faks: 23 37 89 01
e-post: gunnar@fyrverkeri.no
hjemmeside: www.fyrverkeri.no

Sist men ikke minst, siste tog for dem som ønsker svartkrutt av nevnte typer har ikke gått.
Men, vi kan ikke garantere leveringsdyktighet av
de ulike typer krutt i sommer med mindre folk
bestiller i disse dager.
Er det tomt, så er det tomt - inntil vi har tilstrekkelige bestillinger til å ta inn et nytt parti fra Tyskland.
Dermed er vi fortsatt takknemlige om dere hjelpe
oss å spre denne informasjonen - dere må gjerne
sende denne e-posten videre til kollegaer, venner
og bekjente i svartkruttmijøet.
Annet:
Kurs i Profesjonelt fyrverkeri (kl 4).
Flere av dere har allerede vært på kurs i kl 4
(profesjonelt) fyrverkeri hos oss, andre igjen har
meldt sin interesse.
Som tidligere nevnt innrømmer vi forhandler
rabatt (50%) for NSU’s medlemmer (normalpris
kr 3000,-).
Fra vår side er det særlig ønskelig med folk med
f. eks. forsvarsbakgrunn, skyttere, flygere osv. på
denne sorten kurs.
Kurset tar en dag (typisk en lørdag) og gir dere
anledning til å skyte fyrverkerier opptil 15kg netto
og opptil 150 mm kaliber luftbomber.
Flere og flere kommune vurderer nå arrangerte
fyrverkerier nyttårsaften, og vi vil gjerne samarbeide med lokale representanter over hele landet
om avbrenningen (særlig nyttårsaften).
En slik modell gir også mulighet for transport av
svartkrutt angående leveranser av profesjonelt
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Distriktsrepresentanter.

Oppfordring fra kasserer!
Det synes å være en del uoverensstemmelser med hensyn til innbetaling av medlemskontingenten fra klubbene.
Noen klubber betaler for mye i forhold til
medlemstallet og andre klubber betaler for
lite. En del klubber er også sene med
innbetalingen.
NSU skal, gjennom økonomiske forpliktelser vedtatt på generalforsamlingen, betale
ut stevnestøtte til de klubbene som skal
arrangere NM og har derfor behov for de
midlene som medlemskontingenten
representerer.

På årsmøtet i 2007 kom det frem to ting
vedrørende distriktsrepresentantene:
1. Det hadde ikke vært valg i alle distriktene i 2007.
2. Valgkomiteens innstilling var ikke
diskutert med alle i valgkomiteen.
For å få denne aktiviteten i tråd med våre
lover presiserer styret følgende:
• Det skal avholdes valg i distriktene før
årsmøtet 2008. Resultatet rapporteres
til styret før årsmøtet.
• Tid og sted for disse valgene skal
offentliggjøres sammen med terminlisten i Muskedunderen og/eller på
NSU’s nettside.
• Det har ikke vært gjort noen endringer
i tjenestetiden til de valgte distriktsrepresentantene, som dermed forblir fra
avslutning av et årsmøte til avslutningen av det påfølgende årsmøtet.
• Formannskapet i valgkomiteen skal
rotere mellom distriktsrepresentantene etter følgende rotasjon: i 2008 Midt
Norge, deretter blir det Østlandet,
Sør- og Vestlandet og Nord Norge.

Min oppfordring til klubbene er å få
dette i orden så snart som mulig.
Oddvar Deberitz
Kasserer NSU

Kruttsaken.
Ja, de fleste har vel fått med seg den siste
informasjon på dette område.
En ny nyhet er at kruttet nå er bestilt men
at det ha oppstått visse logistiske problemer.
Engelsrud NFI Pyrotechics AS jobber nå
intenst med problemet og regner med å ha
kruttet på plass i begynnelsen av mai.

Styret

De tar imot forhåndsbestilling av krutt som
leveres på NM på Åsmarka 25-26 juni.

Styret etterspør NSU’s fane!

Styret

Er det noen som vet hvor den er
så ta kontakt med styret.
Styret

Styret oppfordrer alle klubber og lag
til å sende inn en e-postadresse for
at styret i påkomne tilfeller raskt kan
få ut informasjon. (Ref. kruttsaken).
E-post adressen samt klubben eller
lagets navn og kontaktperson sendes
redaktøren på:
tol1808@getmail.no
Styret

Så du det, Georg! Til tross for at jeg økte
diameteren på fenghullet gikk den midt i ti’ern.
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Terminlister 2008. Approberte stevner.
Nord Norge
DAG

DATO

KL

STEVNE

LAG

STED

ØVELSER

ONS

18.06.2008

17.00

13 skudd

TPSaN

Tromsø

25 m

LØR

26.07.2008

09.00

NM felt

MPS

Meløy

Feltstevne

SØN

27.07.2008

09.00

NM leirdue

MPS

Meløy

25 skudd leirdue

LØR

09.08.2008

09.00

NNM langhold

MPS

Meløy

100 m + 200 m + 300 m

SØN

10.08.2008

09.00

NNM felt

MPS

Meløy

Feltstevne, kort og langvåpen

LØR

30.08.2008

10.00

Felt

TPSaN

Tromsø

Feltstevne, kort og langvåpen

Midt Norge
DAG
SØN
MAN
SØN
SØN
LØR
LØR

DATO
04.05.2008
12.05.2008
18.05.2008
01.06.2008
07.06.2008
14.06.2008

KL.
12.00
12.00
12.00
12.00
?
12.00

SØN

15.06.2008

SØN
SØN
LØR
SØN
SØN
LØR
SØN
SØN
SØN
LØR
SØN
SØN
SØN
SØN
SØN
SØN

22.06.2008
03.08.2008
23.08.2008
24.08.2008
07.09.2008
20.09.2008
21.09.2008
05.10.2008
10.10.2008
18.10.2008
19.10.2008
02.11.2008
16.11.2008
07.12.2008
21.12.2008
28.12.2008

ØVELSE
13 SKUDD INT.
25 SKUDD LEIRDUE
13 SKUDD INT.
30 SKUDD FELT
UNION 1905
25 SKUDD

SS
HFP

STED
JONSVATNET
SKATVAL
SKATVAL
JONSVATNET
SKOGN
SKATVAL

12.00 13 SKUDD INT.

VSSL

TROMSDALEN

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

IFP
TPK
HFP
VSSL
TPK
HFP
HFP
VSSL
TPK
HFP
HFP
TPK
HFP
TPK
HFP
IFS

RISSA
JONSVATNET
SKATVAL
TROMSDALEN
JONSVATNET
SKATVAL
SKATVAL
TROMSDALEN
JONSVANNET
SKATVAL
SKATVAL
JONSVANNET
SKATVAL
JONSVANNET
SKATVAL
RISSA

13 SKUDD INT.
30 SKUDD FELT
25 SKUDD LEIRDUE
13 SKUDD INT.
13 SKUDD INT.
25 SKUDD
13 SKUDD INT.
13 SKUDD INT.
13 SKUDD INT.
25 SKUDD LEIRDUE
13 SKUDD INT.
13 SKUDD INT.
13 SKUDD INT.
13 SKUDD INT.
13 SKUDD INT.
30 SKUDD

SK. LAG
TPK
HFP
HFP
TPK

ØVELSER
25 m
25 m + 50 m
25 m
LEIRDUE
25 m + 50 m + 100 m.
Valg til distriktsrepresentanter
25 m (OBS! ikke approbert.)
KLUBBMESTERSKAP
DM MIDT - NORGE
DM MIDT - NORGE
25 m
LEIRDUE
25 m + 50 m
25 m + 50 m + 100 m
25 m
ÅPENT KLM.
ÅPENT KLM.
25 m
25 m + 50 m
25 m
25 m + 50 m
FELT

Kontaktpersoner for Svartkruttstevner i Midt – Norge.
Verdal Sport Skytter Lag ( VSSL ) : Tromsdalen
Terje Kolstad. Telefon 99 61 29 52
E – post te-kolst@online.no

Trondhjem’s Pistolklubb, Svartkruttgruppa
( TPK ) :Jonsvannet
Torgeir Wærdahl. Telefon 91 11 22 97
E – Post : torgeiwa@online.no

Hell Felt &Perkusjon ( HFP ) :Skatval
Stein Are Karlsen. Telefon 90 69 01 80
E – Post : singleaction45@hotmail.com
Indre Fosen Sports skyttere ( IFS ) :Rissa
Ivar Hermann Olsen. Telefon 91 70 11 36.
E – Post : iva-olse@online.no

Svartkruttgruppa i
Ålvundfjord & Ålvundeid skytterlag (Å&Å): Reinset
Barb Grisdale-Helland. Telefon 716 98 301
E-post: grisdale@sunndals.net
Skogn Skytterlag (SS)
Einar Svee, Ekne, 7620 Skogn. Telefon 91 71 06 38
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Øst Norge.
DAG

DATO

KL.

STEVNE

SK. LAG

STED

LØR
SØN

21.06.2008
22.06.2008

-

NM skive
NM skive

HIL
HIL

Åsheim
Åsheim

25 m + 50 m + 100 m
25 m + 50 m + 100 m

ØVELSER

LØR
SØN

24.05.2008
25.05.2008

-

NM Langhold
NM Langhold

LSSG
LSSG

Lunner
Lunner

100 m + 200 m + 300 m
100 m + 200 m + 300 m

ONS
ONS
ONS

07.05.2008
04.06.2008
05.08.2008

18.00
18.00
18.00

13 skudd pistol/revolver
13 skudd pistol/revolver
13 skudd pistol/revolver

SCS
SCS
SCS

Korpåsen
Korpåsen
Korpåsen

25 m
25 m
25 m

SØN
SØN

10.08.2008
31.08.2008

10.00
10.00

13 skudd
13 skudd

KBT
KBT

Ekeberg
Ekeberg

25 m + 50 m
25 m + 50 m

SØN
SØN

18.05.2008
28.09.2008

10.00
10.00

13 skudd
25 skudd

N&S
N&S

Korsfløyta
Korsfløyta

50 m + 100 m
Leirdue

Forkortelser skytterlag:
EFP - Eidsberg Flint & Perkusjon. HIL - Hamar Idrettslag Pistol Svartkruttgruppa.
KBPT - Kongsvinger Blackpowder Team. LSSG - Lunner Skytterlag Svatukrutt Gruppa.
N&S - Nord & Sør. SCS - Skiedsmoe Civile Skydeselskab.

Sør og Vest Norge.
DAG

DATO

KL

STEVNE

SK. LAG

STED

ØVELSER

LØR

26.04.2008

10.00

Felt

GS

Flakke Loner

Åpent KM

LØR

30.08.2008

10.00

13 skudd

GS

Flakke Loner

25 m + 50 m + 100 m

GS - Grimstad Svartkuttlag Jan Haglund tlf. 913 88 359
DAG

DATO

KL

STEVNE

LAG

TIR

08.05.2008

17.00 Papegøyestevne + trening alle

TIR

03.06.2008

17.00 Metallsilhuett + trening alle våpen KGP

KIMESTAD Fritt langvåpen (Munnlader)

TIR

02.07.2008

17.00 Lerkestevne+ trening alle våpen

KGP

KIMESTAD Fritt langvåpen (Munnlader)

TIR

05.08.3008

17.00 Trening

KGP

KIMESTAD 25, 50, 100 m

TIR

26.08.2008

"Holmetreffet" Klubbmesterskap
17.00
og sosial tur.

KGP

TIR

02.09.2008

17.00 13 skudd

KGP

KIMESTAD Litt av hvert

LØR

01.11.2008

10.00 Nissestevnet + trening alle våpen

KGP

KIMESTAD Sosialt samvær ispedd krutt-

KGP Kristiansand Garnison Pistolklubb svartkruttgruppa
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KGP

STED

ØVELSER

KIMESTAD Fritt langvåpen (Munnlader)

SØGNE

Perk. revolver,
13 skudd, 25 m

Norske rekorder pr. april 2008
Originalvåpen.
Miquelet

Dag M. Winge

TGMC

92 p.

23.04.00

Skatval

Maximilian
Vetterli

Dag M. Winge
Trond Berger

TGMC
EFP

80 p.
95 p.

14.06.03
22.04.07

Verdal
Korsfløyta

Whitworth
Minie
Cominazzo
Kuchenreuter
Colt
Tanegashima
Hizadai
Remington
S&W
Lorenzoni
Manton
4 linjer Kammerlader
Perkusjonsmuskett

Ragnar Hegge
Dag M. Winge
Odd Flomark
Odd Flomark
Oddvar Deberitz
Petter Hoberg
Petter Hoberg
Oddvar Deberitz
Are Fosjord
Oddvar Deberitz
Oddvar Deberitz
Rune Stensrud
Per Østby

TGMC
TGMC
OKTS
BPK
N&S
SCS
SCS
N&S
SCS
N&S
N&S
KBT
EFP

94 p.
85 p.
85 p.
94 p.
96 p.
48 p.
87 p.
94 p.
95 p.
20 duer
13 duer
90 p.
95 p.

1988
03.08.05
25.05.98
08.05.00
29.04.04
2002
10.08.07
17.07.05
26.05.97
01.04.07
10.09.06
20.04.08
05.07.03

Finland
Pforzheim
Breimyra
Maridalen
Kongsvinger
Italia
Parma, Italia
Rena
Eidsberg
Korsfløyta
Korsfløyta
Korsfløyta
Årnes

Bakladet perkusjon

Rune Stensrud

KBT

91 p.

14.06.03

Årnes

Miquelet

Dag M. Winge

TGMC

94 p.

22.01.00

Skatval

Maximilian
Minie
Whitworth
Vetterli
Valkyrie
Cominazzo
Kuchenreuter
Mariette
Tanegashima
Hizadai
Pennsylvania
Lamarmora
Remington
S&W
Lorenzoni
Manton
Turner
Bodine

Per Østby
Trond Berger
Per Østby
Oddvar Deberitz
Marianne Berger
Are Fosjord
Odd Flomark
Ketil Berntsen
Oddvar Deberitz
Oddvar Deberitz
Per Østby
Dagfinn Torp
Per Østby
Rune Stensrud
Per Østby
Per Østby
Per Østby
Per Østby

EFP
EFP
EFP
N&S
EFP
SCS
OKTS
HFP
N&S
N&S
EFP
KBPT
EFP
KBT
EFP
EFP
EFP
EFP

94 p.
96 p.
100 p.
100 p.
96 p.
94 p.
100 p.
98 p.
96 p.
97 p.
93 p.
92 p.
100 p.
97 p.
21 duer
19 duer
273 p.
289 p.

11.08.06
06.06.97
21.03.04
25.08.05
29.0504
08.05.00
07.06.94
23.06.96
15.07.07
13.05.07
13.04.08
13.04.08
22.05.05
07.07.02
20.07.03
10.09.06
20.03.05
20.03.05

Bordeaux
Eidsberg
Korsfløyta
Kongsvinger
Korsfløyta
Maridalen
Onsrud
Skatval
Eidsberg
Kongsvinger
Korsfløyta
Korsfløyta
Korsfløyta
Eidsberg
Eskilstuna
Korsfløyta
Størjebygda
Størjebygda

Sporting Trophy

Per Østby

EFP

561 p.

20.03.05

Størjebygda

(NY)

(NY)

(NY)
(NY)

Replikavåpen.

Lagrekorder.
Adams

Kongsvinger B. T.

256 p.

Lucca
Peterlongo
Boutet

Eidsberg Flint & P.
Tromsø Pistolklubb
Schedsmoe C.S

265 p.
278 p.
279 p.

03.07.04
10.06.95
03.07.04

Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg

Wogdon

Schedsmoe C.S.

261 p.

05.07.97

Eidsberg

Gustav Adolf

Schedsmoe C.S.

248 p.

1993

Pauly

Eidsberg Flint & P.

265 p.

07.07.02

Eidsberg

Pforzheim

Eidsberg Flint & P.

286 p.

05.07.98

Eidsberg

Rigby Cup

Eidsberg Flint & P.

281 p.

05.07.98

Eidsberg

* Nordic Cup

Eidsberg Flint & P.

274 p.

05.07.03

Årnes

Smith & Wesson replika

Kongsvinger B. T.

273 p.

05.07.03

Årnes

Remington replika

Eidsberg Flint & P.

284 p.

20.05.04

Korsfløyta

Hawker

Nord & Sør

15 duer

25.09.05

Korsfløyta

Batesville

Nord & Sør

31 duer

25.09.05

Korsfløyta

* Se Remington replica
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Korsfløyta

(NY)
(NY)
(NY)
(NY)

Når det gjelder registrering av Norske rekorder ønsker styret å presisere
følgende:
Utdrag fra NSU's fellesreglement:
11. Som Norgesrekorder godkjennes bare resultater oppnådd i NSU's approberte stevner. Søknad om approbasjon sendes NSU's styre innen 1. november
hvert år. Styret offentliggjør terminlista i første nummer av Muskedunderen etter
nyttår.
12. I Nordisk, NM og DM registreres rekorder av NSU direkte. I andre stevner
må skivene sendes NSU for kontroll med attestasjon fra stevneleder.
13. Bare medlemmer kan sette rekorder og vinne medaljer i DM, NM og internasjonale mesterskap. Ikke-medlemmer kan være med og konkurrere om premiene i DM og NM.
14. Som rekordregistrering regnes kun oppnådd poeng sum.
Kravet om registrering av rekorden behandles på styremøte for
eventuell godkjenning, før den blir offisiell og legges til på listen over rekorder.
Melding om rekord skal innholde følgende:
- Klasse
- Navn
- Klubb
- Poengsum
- Dato
- Sted (skytebane)
Husk å sende inn skivene til styret dersom representanter for NSU's styre ikke
er til stede på stevnet.
Styret
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Prisliste NSU artikler .

Bestilles fra kasserer.

Artikkel

Pris

Enhet

300 meter skiver

kr. 30,-

pr. skive

Innstikk til 300 meter skiver
200 meter skiver

kr. 10,kr. 25,-

pr. innstikk
pr. skive

Innstikk til 200 meter skiver
1/2 meter skive
Innstikk til 1/2 meter skive

kr. 10,kr. 5,kr. 1,-

pr. innstikk
pr. skive
pr. innstikk

Muskettskiver
Innstikk til muskettskiver

kr. 25,kr. 10,-

pr. skive
pr. innstikk

Store lapper
MLAIC-reglement
Stoffmerker

kr. 50,kr. 15,kr. 50,-

rull a’ 1000 stk.
pr. stk.
pr. stk.

Klistremerker
Nåler

kr. 10,kr. 25,-

pr. stk.
pr. stk.

Medaljer
Tolkesett
DVD film

kr. 35,kr. 350,kr. 150,-

pr. stk.
pr. sett
pr. stk.

Poloskjorte med trykk

kr. 150,-

pr. stk.

- og ditt bidrag til en sterk og tydelig
organisasjon.
- og ditt bidrag til en vennskapelig og
hyggelig tone i vår kommunikasjon.
- til aktiv deltagelse i organisasjonen.
- til å komme med innspill og forslag.
- til å bidra med stoff til Muskedunderen.
- til å gi styret tilbakemeldinger og
konstruktiv kritikk i en høvisk og
vennskapelig tone.
- til å delta på stevner og hyggelig
samvær.
- til å møte på generalforsamlingene for å
bidra til bredest mulig grunnlag for viktige
avgjørelser.
- til lojalt å forholde deg positivt til flertallets
avgjørelser.
- til å dele din kunnskap med andre.
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Returadresse:
NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
2114 DISENÅ

• Forbrukerfyrverkeri
• Profesjonelt fyrverkeri
• Militær produksjon
• SFX, Special Effects
• Saluttering

