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NSU’s styre med distriktsrepresentanter
Postadresse:
Norsk Svartkruttunion c/o Ståle J. Helland, Rågrasmyra 5, 6622 Ålvundfjord
Internett adresse: http://www.norsksvartkruttunion.no

President

Ståle J. Helland

Tlf.: 71 69 83 01
Mob.: 918 58 920
shelland@sunndals.net
Rågrasmyra 5
6622 Ålvundfjord

Visepresident

Sondre Nordhagen

Tlf.: 62 97 13 67
Mob.: 908 79 468
sonhagen@hotmail.com

Sektretær

Per Ljøgodt

Mob.: 922 64 088
per.ljogodt@hotmail.no

Kasserer

Oddvar Deberitz

Tlf.: 62 96 43 80
Mob.: 977 63 412
o-deb@online.no

Redaktør MD/WEB

Barb Grisdale-Helland Tlf.: 71 69 83 01
grisdale@sunndals.net

MLAIC delegat

Dag Magne Winge

Tlf: 73 92 66 72
Mob: 952 07 493
damawing@online.no

Betalingsadresse kontingent:
Oddvar Deberitz, 2114 DISENÅ
Konto: 0530.10.18985
Medlemskontingent kr. 200,-

DISTRIKTSREPRESENTANTER.
Sør- og Vestlandet Tor Bjarne Justnæs Mob.: 450 05 596

tor.bjarne@h-j.no

Østlandet

Kjell Bergersen

Tlf.: 69 85 58 20 Mob.: 918 49 940 kjberg3@online.no

Midt-Norge

Torgeir Wærdahl

Tlf.: 72 55 97 26 Mob.: 911 12 297 torgeiwa@online.no

Nord-Norge

Sverre Kvalø

Tlf.: 76 93 13 81 Mob.: 952 25 292 svekva@gmail.com
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Presidenten har ordet
På årsmøtet i år blir en eventuell approbering av skytereglementet en hovedsak.
Et oppegående skytereglement er en selvfølgelig forutsetning for en nasjonal
skytterorganisasjon. Det er nå to år siden styret la ut den første utgaven av
NSU’s skytereglement. Stryets oppfordring til korreksjoner og justeringer har
resultert i at de fleste av disse har medført forandringer i reglementet. På årsmøtet i 2009 var det et forslag fra styret om at patronvåpen skulle ha eksponert
kammer når munningen ikke pekte mot skivene. Som referert i MD 3-2009 var
det dissens blant de tre som hadde ansvar for referatet om hva som ble vedtatt i
denne saken. En ikke unaturlig følge av dette er at to klubber; Moss PK og Eidsberg Flint og Perkusjon (EFP) har tatt opp denne saken igjen.
EFP har også en rekke andre forslag til justeringer av skytereglementet. Det
første forslaget er at vi skal holde oss til MLAIC reglementet og ikke tillate skyting i både original og replika versjonen av en skyteklasse. En av de spesielle
tingene med svartkruttskytingen er at en kan reise på stevner og skyte i mange
klasser. Selv om valgmulighetene er mange, vil de fleste (bortsett fra slike som
Oddvar D. og Sondre N.) lande på et begrenset antall klasser som de fokuserer
på. Enkelte er også opptatt av deltagelse i internasjonale stevner, og da er deltagelse i konkurranser en vesentlig del av treningsgrunnlaget. Å kunne skyte både
med O og R våpen av samme type på et stevne vil double treningsmulighetene
for disse. Styret ser det også som formålstjenlig at det fremmes mer aktivitet
med originalvåpen. Hovedhensikten med å kunne delta i både O og R delen av
de forskjellige klassene er at det er den enkelte skytter som skal velge hva hun/
han ønsker å delta i på lik linje med de som skyter med perkusjonsrevolver (Colt
og Mariette). EFPs 12. forslag til Årsmøtet gjeller de som skyter på 100 meter
med patronvåpen. Her ønsker EFP at klassen Remington Replika skal bli omdøpt til Remington Match, og de bruker bl.a. denne argumentasjonen: ”Dette
mener vi også åpner for at dette blir to klasser, og at en skytter kan delta i begge.” Hvorfor skal ikke de som skyter i andre klasser få nyte det samme privilegiet? Det eneste problemet som vi ser er at det ikke kan åpnes for at det skytes
med to våpen i samme R-klasse, hvis O og R klassene slås sammen. Dette har
styret tatt høyde for i et tilleggsforslag til årsmøtet.

Ståle Helland
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Innkalling til Generalforsamling
Det innkalles med dette til generalforsamling i Norsk Svartkruttunionen
på Nidaros skytebane fredag den 2. juli kl 19.00.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Godkjenne stemmeberettigede 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
Valg
- Visepresident
- Sekretær
- Andre tillitsvalgte
- NM jury
Behandle innkomne forslag (presentert i følgende sider av
innsenderne) fra:
- Styret
- Moss Pistol Klubb
- Eidsberg Flint og Perkusjon

For å være snill med trærne kommer ikke styret til å legge frem kopier av Skytereglementet på årsmøtet. Ta derfor med en kopi av dette
og MD 1/2010.

Velkommen til generalforsamling
Styret
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BALANSEREGNSKAP FOR NSU FOR PERIODEN 1/1 TIL 31/12

Overført fra 2008, postgiro
Medlemskontingent
Administrasjon
Porto
Reiseutgifter styremøter
Reiseutgifter distriktrep.
Reiseutgifter øvrig
Honoarer
Internasjonale stevner
Nordisk
MLAIC
Muskedunderen trykk
Muskedunderen porto
Forsikring
Gaver
Gebyrer / renter
Skiver
Lapper
Merker / Vimpler / DVD
Medaljer / tolker
T-Shirt
Støtte til NM
Diverse
Overført til 2010, Postgiro
SUM

Inntekter
91 732.60
203 800.00
1 057.00

0.00
75 235.00

242.64
13 025.00
1 400.00
1 045.00
8 330.00
150.00
0
0.00
396 017.24

Regnskapet ble avsluttet den 11/1-2010
Oddvar Debertiz
Kasserer
Regnskapet er ikke ferdig revidert.

5

Utgifter
0.00
16 529.85
4 097.00
1 562.50
7 840.00
936.50
12 000.00
2 500.00
60 168.40
16 500.00
30 156.25
19 159.44
7 209.00
695.00
560.00
19 000.00
22 700.00

25000
0.00
149 403.30
396 017.24

2008 & 2009

Vimpler

BUDSJETT NSU

Medlemskontingent
Administrasjon
Porto
Årsmøte
Møter
Reiseutgifter styremøter
Reiseutgifter distriktrep.
Reiseutgifter øvrig
Honoarer
Internasjonale stevner
MLAIC
Muskedunderen trykk
Muskedunderen porto
Forsikring
Gaver
Gebyrer / renter
Skiver
Lapper
Merker / Vimpler / DVD
Medaljer / tolker
T-Shirt
Støtte til NM felt, bane og langhold
Disponibelt
Utgifter-intekter
SUM

BUDSJETT - 2009
Inntekter
Utgifter
190000
20000
1000
7000
1000
1000
6000
5000
3000
12000
12000
8000
25000
25000
6500
1500
100
1000
15000
10000
2000
3000
1000
5000
4000
0
1000
0
25000
37100
214100
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214100

BUDSJETT - 2010
Inntekter
Utgifter
190000
20000
1000
7000
1000
1000
6000
6000
3000
12000
12000
8000
30000
25000
7000
1500
200
1000
15000
30000
2000
3000
1000
0
6000
0
1000
0
25000
17700
216200

216200

Forslag til generalforsamling fra styret:
1. Styret foreslår at årsmøtet kun tar opp til behandling de punktene av skytereglementet som er meldt inn som saker til årsmøtet (er publisert i MD 2/2010).
2. På side 5, pkt 10 følgende tekst foreslås strøket: ”Kommentar: Det blir bare approbert et stevne per distrikt på en dato og det blir ikke approbert stevner som kolliderer med eget distriktsmesterskap eller NM’ne. Etter 1. januar er det bare NMbane som kan frata approbasjonen fra et allerede approbert stevne. (Styrevedtak
den 5/11-2008)”
I stedet foreslår styret følgende tekst: ”Den helgen det arrangeres NM-bane eller
når Norge arrangerer Nordisk Mesterskap blir ingen andre stevner approbert.”
3. På side 19 blir følgende setning ”Hvis færre en tre er påmeldt i originalklassen
skal de skyte i replikaklassen.” erstattet med: ”Er det færre enn tre deltagere i en
originalklasse vil disse normalt bli overført til replikaklassen. En ikke premiert originalklasse kan imidlertid bli opprettholt hvis den eller de to som skjøt med originalvåpen ønsker det. Ved påmelding i både original og replikadelen av en klasse må
skytteren angi om det er skyting med original eller replikavåpen som har prioritet
hvis originalklassen av en eller annen grunn faller ut.”
4. På side 12, under bekledning (punkt E) føyes følgende:
”3. I klassen ”18 lødig militær kammerlader” er skytejakke ikke tillatt. I klassen
”12,17*44 Remington” er det ikke tillatt med skytejakke, skytesko eller skytehanske.”
5. Innledningen til skytereglementet blir erstattet av følgende:
”Dette skytereglementet ble approbert på årsmøtet i NSU i 2010. Tilføyelser til regelverket fra den styreapproberte versjonen nummer 1.5 er markert med gult. Strykninger er ikke markert.
Skytereglement til NSU er basert på regelverket til MLAIC. Hvor det er norske tillempelser er dette indikert. Det er også indikert hvor det er forandringer sammenlignet med regelverket for de nordiske mesterskapene. Det er kun de mest sentrale
delene av regelverket til MLAIC som er oversatt, og NSU aksepterer automatisk
nye forandringer som gjøres i regelverket til MLAIC. Forandringene må være i
overensstemmelse med norsk lovgivning og ikke i strid med allerede vedtatte regler for NSU. Etablering av nye klasser skal imidlertid approberes før de blir offisielle NSU klasser. Forandringer i regelverket blir aktivisert 1. januar året etter.
Dette gjeller ikke forandringer i sikkerhetsreglementet. Disse aktiviseres umiddelbart.”
6. Fellesreglementet og reglementene for feltskyting og metallsilhuett overføres fra
lovene til skytereglementet. Det siste legges til skytereglementet som et vedlegg.
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7. Alle referater til tidligere årsmøte eller styrevedtak slettes.
8. Fellesreglementet og det utvidete fellesreglementet slås sammen.
9. Styret foreslår for årsmøtet at behandlingen av skytereglementet avsluttes med at
dette blir approbert med de vedtatte tillegg og forandringer som har skjedd under
behandlingen av reglementet. Skytereglement får versjon nummer A.1, og får status
som vedlegg til NSU’s lover.
_____________________________________

Forslag til generalforsamling fra Moss PK
Fjern punktet om krav til åpent kammer på patronvåpen.
Dette er en unødvendig regel i forbindelse med svartkruttskyting , da de fleste er en‐
keltskudds rifler.
Det er mer fornuftig å forby bruk av magasinet på de rifler som er utstyrt med dette ,
for forhindre ett uoppmerksomt ladegrep.
Patronvåpen bør ha samme regler som munnladere , dette p.g.a. at de er akkurat like
lite farlige som munnladere.
Når et enkeltskudds patr.våpen er avfyrt så er de i praksis det samme som en munnla‐
der – tomme for krutt og kule og bør kunne bæres til lade bordet med lukket kammer.
Grunnen til at tomhylsa bør få sitte i er å holde kammeret rent ,som igjen betyr å beva‐
re presisjonen .
Ved ”klikk” i et patronvåpen så er dette faktisk lettere å løse enn ved klikk i en munnla‐
der.
Og reglene er jo klare når det gjelder våpen med funksjonsfeil.
Mvh. Moss PK ved
Richard Eldor
_____________________________________

Forslag til generalforsamling fra Eidsberg Flint & Perkusjon
Hærland 27/3-2010
Etter gjenomgang av NSUs styres forslag til skyttereglement versjon 1.5. finner Eidsberg Flint & Perkusjon endel punkter vi vil sette fingeren på. Det være seg dårlig oversettelse fra MLAICs reglement, eller direkte feil. Noen avsnitt kan virke direkte forvirrende istedet for oppklarende. Noen punkter er også direkte hemmende for utførelsen av
våres idrett. Ser man bort ifra disse saker som vi som skyttere er opptatt av, er skyttereglementet verson 1.5. helt greit.
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I utvidet fellesprogram under generelt står det i første avsnitt.
I MLAIC sammenheng kan en ikke skyte både i original og replika klasse. I Norge har vi
ikke disse begrensningene.
Eidsberg Flint & Perkusjon har da dette spørsmål. Når ble dette vedtatt? Skyter ikke
NSU etter MLAICs reglement lenger?
Forslag nr.1
Setningen: ( i Norge har vi ikke disse begrensnigene) strykes i sin helhet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Under våpenkontroll punkt b står: Dette betyr at alle våpen skal kontroleres opp mot de
spesifikasjonene som er definert i fellesreglementet og for de klassene som det skal brukes i.
I tillegg må kontroløren gi en helhetsvurdering om våpenet er i skytbar stand. Her er det
begrenset hva en har mulighet for å gjøre, og kontrollen må begrenses til inspeksjon av
sprekkdannelser, gravrust osv. Det er skytterens ansvar at våpenet er i skytbar stand.
Forklaring: Dette legger et et alt for stort juridisk ansvar på våpenkontrolløren, og kontrolløren kan stilles ansvarlig for ulykker som kan skje med gamle våpen. Selv om det er
skytteren som er skyld i det hele. Det være seg feil lading osv. Mange gode antikke våpen vil da utelukkes fordi våpenkontrollen ikke kan ta sjansen.
Forslag nr.2
Avsnittet fra: ( I tillegg må kontroløren gi. Til gravrust osv.) strykes i sin helhet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Under våpentyper som brukes står det.
Våpen modeller som kan brukes i NSU sammenheng er for munnladningsvåpen definert
av MLAIC som modeller med siktemiddel kontruert opp til (§ 352.b.1):
1750 for Luntelåsvåpen.
1850 for Flintlåsvåpen.
1890 for Perkusjonsvåpen.
Forslag nr.3
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår å fjerne hele dette avsnittet, da dette med sin forklaring kan virke forvirrende. Og at det er forklart riktig i MLAICs § 352.b.1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Under overtekst. Våpentyper som brukes. Avsnitt som lyder: Et originalvåpen skal være
kontruert innenfor disse.
Dette avsnittet aviker så mye fra MLAICs ( 352 Originals ) og inneholder en del feil slik
at Eidsberg Flint & Perkusjon mener at dette må forandres
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Forslag nr.4
Hele avsnittet strykes. MLAICs 352 originals oversettes riktig og settes opp som første
avsnitt i 352 originale våpen slik det er i MLAIC reglementet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Under overtekst. Våpentyper som brukes. Avsnitt som lyder: Våpen med innleggsløp
kan ikke brukes i MLAIC sammenheng.
Forslag nr.5
Hele avsnittet strykes. Da dette ved riktig oversettelse av MLAICs 352 originals vil få en
riktig plassering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------355 Diverse punkt nr.5. Her står: Det er tillat å forkromme replika hagler.
Forslag nr.6
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår å sette inn den den originale teksten fra MLAICs
reglemente. Punkt 5 blir da som følger: Det er tillatt med innvendige forkrommede løp
på replika hagler.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------357 Tilleggsutstyr Punkt A. Her står: I klassene 1, 3, 9,10, og37, er det kun tillatt å bruke
militær type rem. Remmen kan kun festes til en tidsriktig påmontert remspenne.
Remspenne er også brukt senere i avsnittet, dette er vel direke feil navnbruk.
Forslag nr.7
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår å sette inn den originale teksten som står i MLAICs
reglemente.
Bare militær type remmer er tillatt i klassene 1, 3, 9, 10 og 37. Remmene kan bare festes
i originale remfester.
Remspenne må også byttes ut med Remfeste i resten av avsnittet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr.8
Under § 358 Reprasjoner. ( spesielle sikter) står det en lang forklaring om sikter og andre ting som gjelder for kammergeværer.
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår en forkortet versjon som sier omtrent det samme.
MLAICs reglement for originaler gjelder også for kammerladevåpen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr.9
Under § 358 Reprasjoner. ( modell 1884 Buffington.)
Eidsberg Flint & Perkusjon forslag lyder.
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Springfield med Buffington sikte ( 1884 ) kan brukes i sin originelle utførelse uten noen
begrensninger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr.10
Under sikkerhetsreglene til Norsk Svartkruttunion. ( Patronvåpen skal ha eksponert
kammer) Har styret tatt frem en sak som vi i Eidsberg Flint & Perkusjon er overasket
over at blir dratt frem igjen , etter at det ble nedstemt med stort flertall på årsmøte 2009.
Dette gjelder eksponert kammer i Remington klassene. Hva har dette med sikkerhet å
gjøre? Sitat: Patronvåpen lades fremme på standplass og ikke bak ved ladebordet. Den
utskutte patronen representerer vel ingen fare om den sitter i til etter puss. De skyttere
som ikke vet om de har skutt eller ei har ingen ting på en skytterban å gjøre. De fleste
banene i Norge er ikke så store at det kan være publikum på standplass. ( MLAICs reglemente). Vi i Eidsberg Flint & Perkusjon mener det er mye mer betenkelig med lading av
munnladere bak ved bordet. Da disse våpen blir skarpladd før de forlater dette. Vi kan
vise til at noen ganger er det bare flaks som har averget en ulykke av større omfang. Skal
man være konsekvent bør ikke munnladere lades bak ved ett ladebord. Norsk Svartkruttunion burde heller være opptatt av standplassens utforming enn å sette begrensninger for
seriøsiteten til Norske skyttere når det gjelder presisjon. Eksponert kammer som styret er
så opptatt av, er sakset direkte fra DSF. Dette gjelder våpen med magasiner, å er like
mye for å se at våpenet i sin helhet er tomt for patroner. Derfor skal sluttstykket være i
tilbaketrukket stilling. Skiskytterne i værdenseliten går runde på runde med tommhylse i
kammeret, og der kan man vel ikke si at det ikke er publikum.
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår at hele dette avsnittet strykes,og at styret i NSU heller går for et forbud mot å oppbevare skarpladde patroner på eller hved ladebordet bak.
Patroner som skal brukes må oppbevares fremme på skytterens standplass.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr.11
Under B) Måling av avstand fra blinkens midtpunkt til kulehullets senter.
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår å stryke punkt 3, 4, 5, i sin helhet. Da vi mener disse
er mere forvirrende enn oppklarende. Det er tross alt skutt og dømt skiver siden starten
av NSU.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr. 12
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår navnskifte på Remington replika til Remington
Match, Dette for å tilpasse Remingtonklassene til det Nordiske skyteprogram. Dette mener vi også åpner for at dette blir to klasser, og at en skytter kan delta i begge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr. 13
Under Fellesreglementet fra NSUs lover 1993 pungt 10 står ( Søknad om approbasjon
sendes NSUs styre innen 1. November hvert år)
11

Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår å forandre denne fristen til 15/1.
Begrunnelsen for dette er at de fleste svartkrutt klubber bruker baner som er eid av DSF
eller NSF tilsluttede klubber, og terminlistene kan vise seg å være rimelig sent ute oppunder jul. Det kan i manges tilfelle være ett problem med fristen som det nye styret har
satt opp. NSU vil uansett greie å få med stevnene i MD nr.1. Det kan fort forsvinne endel stevner på grunn av dette.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr. 14
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår at Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap ikke
kan arangeres over flere helger.
Forklaring: vi har i noen år her på østlandet hatt DM gående over tre- fire helger, dette er
meget ugunstig for alle de andre klubbene som ikke kan få approbert stevner i denne
tiden.
Mesterskapet er jo ikke så stort at dette er nødvendig, men bare av bekvemlighetsgrunner.
Dette gjelder bare når mesterskapen ikke er delt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr. 15
Eidsberg Flint & Perkusjon foreslår at kun to representanter for en medlemsklubb kan
sitte i NSUs styre i samme periode.
Eidsberg Flint & Perkusjon mener at NSUs styre skal avspeile mangfoldet i svartkrutt
Norge.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

For Eidsberg Flint Perkusjon.
K. Bergersen.

Arne Riis.
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Justisdepartementet ønsker å revurdere våpenlovgivningen i Norge
Som nevnt i MD 1-2010 skal Justisdepartementet (JD) etablere en komité for å gå gjennom våpenlovgivningen. Denne henvendelsen gikk til 17 våpenrelaterte organisasjoner
og JD ønsket to representanter til dette utvalget. I forbindelse med den siste gjennomgang av våpenforskriften var det en tilsvarende forespørsel til de samme organisasjonene. Disse forespørslene fra JD har medført etableringen av en kommunikasjonsplattform
for disse organisasjonene. Det har vært enkelte møter og en god del e-poster hvor en del
av forbundenes holdninger til spesielt våpenforskriften av 2009 har kommet fram.
Randulf Tønnessen (Våpensport AS/Våpenrådet) har vært en av primus motorene i denne grupperingen, og han innkalte til et møte 15. januar for å få valgt representanter til
den nye JD-komitéen. Som dere kan se i dette MD kom også JD med et utkast til mandat
for denne komiteen. Dette utkastet har mange momenter som vil sette dagens lovverk på
hodet om de ble vedtatt. De er så radikale at det er lett å forstå at de fikk adrenalinet i
mange våpeneiere til å fosskoke. Dette er tross alt et forslag til et mandat, og det er
mange broer som skal krysses før Stortinget eventuelt får servert et forslag til ny våpenlov. Selv om forslagene til JD i det store og hele er uspiselige og sannsynligvis ganske
upraktiske, så er JD i sin fulle rett når de kommer med slike forslag. Det er heller ikke
tvil om at det er mange syn i samfunnet på at skytevåpen blir brukt til samling, sport
eller jakt. Heldigvis representerer vi, brukere av våpen, en ganske omfangsrik gruppe
som har en solid tradisjon i Norge for ansvarsfull omgang med våpen. Skyting er den
idrettsgrenen som har færrest idrettrelaterte skader. En statistikk som blant annet blir
holdt ved like av den sterke fokuseringen som våpenorganisasjonene har på sikkerhet i
bruk og oppbevaring av våpen. Vi har i de senere år sett at tragiske episoder i enkelte
land har snudd opp ned på våpenlovgivningen. Så en fortsatt sterk fokusering på sikkerhet er vi alle tjent med.
På styremøte den 13. januar behandlet vi henvendelsene fra JD og fra Randulf
Tønnessen. Vi støtter en felles holdning ovenfor JD gjennom denne grupperingen og
dets valgte kandidater til JD-komitéen. Det er en stor styrke at så mange organisasjoner
som er assosiert med våpen står sammen i sin opptreden ovenfor JD, og at det gjennomføres en konstruktiv argumentasjon for våre interesser.
Vi har forståelse for at det er lett å ty til soloutspill og spissformuleringer når JD kommer med et såpass radikalt forslag til mandat som de har gjort. Slike utspill kan imidlertid lett ende opp i fastlåste holdninger. En situasjon som ikke er formålstjenlig for våre
interesser.
Som sagt, JDs forslag til mandat for den nye komitéen var mildest talt radikalt, og vi
fikk på bakgrunn av dette skrivet en henvendelse fra Schedsmoes Civile Skydeselskab
(SCS) hvor styret ble på det sterkeste oppfordret til å ta direkte kontakt med JD. SCS
anbefalinger til styret kom ikke tidsnok til styremøtet i januar. Skrivet fra SCS er ganske
spissformulert og anbefaler en fremgangsmåte for styret som er atskillig mer radikale
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enn styret finner det formålstjenlig for NSU. Den 8. mars sendte SCS et nytt skriv til
styret hvor de blant annet kritiser oss for passivitet og at NSU ikke var representert på
møtet den 15/1 som Tønnessen innkalte til. Det er korrekt at vi ikke var til stede på dette
møtet som 13 av de 17 organisasjonene hadde i januar. Vi var imidlertid i kontakt både
muntlig og skriftlig med Tønnessen før møtet. Vi har også vært i kontakt med grupperingens andre kandidat til JD-komiteen: Hans O. Kveli (President, Det Frivillige Skyttervesen). JD har ikke oppnevnt dette utvalget ennå, og det kan derfor bli en stund til det
blir et nytt møte i kontaktgruppen for våpenorganisasjonene. Når så skjer vil styret i
NSU være til stede.
I denne grupperingen av organisasjoner som er interessert i våpen, har det også vært
arbeidet for å få etablert et diskusjonsforum med JD. Det har vært satt ned en arbeidsgruppe som ba om et møte med JD. Dette ble avholdt den 22. mars og referatet fra dette
møtet er også inkludert i denne MD. Det var meget positivt at JD på møtet inviterte arbeidsgruppen (som representerer de 17 brukerorganisasjonene) til å ha to årlige møter
med JD.
Vi får håpe at denne JD-komitéen kommer fram til en justering av våpenlovgivningen
som vi som skyttere finner akseptabel. Det beste er at et fornuftig forslag blir etablert på
dette nivået. I neste runde, er det da å håpe at JD følger disse anbefalingene, og ikke avviker den på vesentlige punk som de gjorde i forbindelse med den siste justeringen av
Våpenforskriften. Utvikler lovforslaget seg i negativ retning, så er det tross alt Stortingspolitikerne som vedtar lover. Med henvisning til siste justering av Våpenforskriften, så
ville det ikke være forbausende om det er både et og to nominasjonsvalg i partiene før et
eventuelt forslag ankommer løvebakken. Det er derfor viktig at vi bruker våre demokratiske rettigheter, og sørger for at vi får politikere som har et fornuftig syn på våpensamling og bruk av våpen til idrett og jakt.
Det kan virke som om det blir mer brutalitet blant de som ikke finner seg til rette innenfor lover og regler, og at samfunnets reagensmønster ovenfor disse ikke har den ønskete
virkning. Det er å håpe at politikerne og de som disse har satt til å administrere lovene
innser at roten til våpenrelaterte ulovligheter ikke er å finne hos de som eier legale
våpen.

Ståle Helland
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Informasjon om møte med Justis- og Politidepartement
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Approbering av stevner
Vi har praktisert at et stevne blir ikke approbert om det kolliderer med et nasjonalt mesterskap eller et distriktsmesterskap. I Skytereglementet til NSU står det følgende: ”Det
blir bare approbert et stevne per distrikt på en dato og det blir ikke approbert stevner
som kolliderer med eget distriktsmesterskap eller NM’ne. Etter 1. januar er det bare
NM-bane som kan frata approbasjonen fra et allerede approbert stevne”. (Styrevedtak
den 5/11-2008). Begrunnelsen for dette vedtaket var å motivere skytterne til å gå til de
sentrale stevnene. Dette regelverket kan få konsekvenser som ikke er var tiltenkt. I et
rundskriv datert 1. juli 2009 skiller POD mellom lokale og approberte stevner når de
vurderer behovet en skytter har for våpen. Disse vurderingene til POD sammen med det
faktum at det er store avstander innen distriktene og at tilgangen til approberte stevner er
svert ujevn mellom distriktene har motivert styret til å fjerne den ovenfor siterte klausulen fra Skytereglementet vårt. Vi har ikke oversikt om hvordan de forskjellige i politidistriktene praktiserer innholdet i dette rundskrivet. Uansett, så er det viktig at vi har et
skytereglement som er tilpasset dagens samfunn. Styrets forslag til årsmøtet i denne saken er å erstatte den gamle ordlyden med følgende setning: ”Den helgen det arrange-

res NM-bane eller når Norge arrangerer Nordisk Mesterskap blir ingen andre
stevner approbert.”
Fra PODs retningslinjer for politiets behandling av våpensaker som står i rundskriv 2009/009:
Under §3.5.1.2.2 ”Presisering av behovskravet i våpenloven § 7 tredje ledd- krav til aktivitetsnivå”. Her har POD oppdelt skytterne i fire aktivitetsnivåer:
1. Nybegynneren har ikke våpen.
2. Rekreasjonsskytteren har minst 4 fremmøter per år (trening eller lokale konkurranser),
og det anbefales ”Kan erverve og inneha inntil (dvs.. maks) 4 våpen innen det enkelte
forbunds reglement som vedkommende kan dokumentere tilknytning til og hvor aktivitetskravet er oppfylt. Våpnene må ha forskjellige bruksområder.”
3. Mosjonsskytteren er definert som: ”Minst 2-3 ganger på banen pr mnd
(sesongavhengig mht baneforhold). Minst 4 stevner pr år (tilstrekkelig med deltakelse i
klubbens terminfestede klubbstevner) innefor forbundets reglement.” Det anbefales at
vedkommende ”Kan erverve og inneha våpen innenfor samtlige bruksområder (ett pr
bruksområde) innen det enkelte forbundets reglement. Gjelder de(t) forbund som vedkommende kan dokumentere tilknytning til og hvor vedkommende har oppfylt krav til
fremmøte og stevneaktivitet. For tilfelle av at ett våpen lovlig kan benyttes innen flere
bruksområder (også innen flere forbund) ansees behovet innen disse bruksområder dekket med det ene våpenet.”
4. Konkurranseskytteren er definert som: ”Trener minst 2-3 ganger på banen pr mnd,
samt deltar på minst 10 stevner (starter) pr år hvorav minst halvparten åpne
(approberte) stevner (starter). Åpne ikke-approberte stevner regnes som klubbstevne.
Konkurransekravet gjelder for hvert enkelt bruksområde det skal erverves.” Det anbefales at vedkommende: ”Kan erverve og inneha tilleggs-/ reservevåpen innenfor hvert av
de bruksområder som vedkommende kan dokumentere aktivitet som ovenfor nevnt.”
Ståle Helland
20

Fugleskyting, historien om
av Tom Ove Låver

J

eg har tidligere gitt uttrykk for min interesse for historiske
former for konkurranseskyting og vil med denne artikkel
skrive litt om en historisk konkurranseform som kalles fugleskyting eller papegøyeskyting.

Denne konkurranseform er virkelig eldgammel og kan spores helt tilbake til antikkens
Hellas og kanskje enda eldre.
Foruten de gamle grekere har man opptegnelser om fugleskyting fra andre gamle ariske
folkeslag som indere, persere, romere, keltere og slavere. Man antar det hele startet som
ett eller annet religiøst ritual som utviklet seg til rene folkefester. Dette hadde også forsvarsmessig betydning da man på dette vis kunne trene opp skyteferdighetene til soldatene som skulle beskytte byen eller området.
Vinneren ble meget vel ansett i samfunnet og som foruten mottakelse av gilde premier
også nøt en rekke fordeler som kunne bestå av gratis mat og drikke samt deltagelse i
styre og stell.
De gamle grekere skjøt etter en levende due mens man i nord Europa bl. a. benyttet gess.
I Europa ble fuglene tøylet i klede og noen steder hengt opp i kirkespiret. I de tidligste
tider benyttet man bue og armbrøst til skytingen. Når ildvåpnet dukket opp tok man selvfølgelig dette i bruk men bruken av armbrøst holdt seg til langt opp på 1600 tallet slik at
man skjøt i flere klasser. De første opptegnelser om fugleskyting som sport og konkurranse i Europa stammer fra den franske middelhavs kyst der Johannitternes tempelorden
i år 1272 feiret at Ludvig den Helliges (788-940) korsriddere var vent tilbake fra Nord
Afrika og det hellige land, med fugleskytings stevner. Et annet sydfransk kultursentrum,
Montpellier, har den første mai feiret papegøyefester, som i følge tradisjonen ble innstiftet av en av kongene på Menorca, i perioden 1229 til 1344.
Ved midten av 1300 tallet har skikken med fugleskyting spred seg til nordover og man
finner den igjen hos det nord Tyske ridder og borgerskap.
Den Tyske Orden, som er en gren av Johannitter ordenen,
oppmuntrer til fugleskytinger.
Etter hvert finner man skikken med å benytte levende fugler
noe barbarisk og årstallet 1286 nevnes som det år som man
innførte kunstige fugler av treverk.
Denne trefugl kunne være malt i brokete og gilde farger, som
ledet tanken hen til en papegøye, og dette er muligens grunnen til man begynte å kalde dette for papegøyeskyting.
I disse tider pleier man også å skyte kransen ned fra maistangen ved sommerfestene og derved oppstod skikken med å
bekranse fuglekongen. Fugleskytingsselskapene organiseres
for det meste som rene broderskap eller loger med til dels
religiøst innhold og forskrifter.
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å 1200 tallet oppstod det forskjellige geistlig –verdslige ordner, der Rosenkrans ordenen er den mest kjente, og ut fra disse voksede flere fugeskytings selskaper frem.
De hadde et faglig og religiøst innhold med skyteregler samt religiøse forskrifter. Disse skyteselskapene
fikk særlige skytshelgener der St. Sebastian ble hyppig benyttet slik at selskapene ofte betegnedes som
Sebastian broderskaper.
Men disse skytebroderskaper ble etter hvert mer og
mer verdslige. Skytebrødrene lot, etter formue og
stand, bygge særlige skytterhus og skytebaner som i
stor utstrekning plasseres i midten av byene.
I 1443 stiftet Frans II, hertugen av Bretagne, et skytesamfunn, Ridderne av Papegøyen, der hertugen gav
en vis pengesum til den som ble papegøyekonge.
I St. Sebastian broderskapene var det vanlig at dagen
før fugleskytingen så gikk en knekt rundt får å innby
medlemmene med sine damer til Gudstjeneste og
etter dette skulle det, i henhold til vedtektene, spises
erter og drikkes Leipsziger bayer.
Gjennom en årrekke opp til det 16ende århundre er
fugleskytingen knyttet til vår festen - til mai festen. Men i det 16ende århundre etter reformasjonen brukte man, særlig i Norden, Kristi himmelfartsdag og i sær pinsedagene til
fugleskyting. Dog berettes det om at i en av Tyskland eldste byer, Brilon i Westfalen
feiret man allerede på 1300 tallet St. Hans som fugleskytings dag.
Opp mot reformasjonen delte fyrster og fyrstinner, bisper, domherrer og andre geistlige
gjerne gleden av og delta i fugleskytings aktiviteter med det jevne borgerskap. Men i
første halvdel av 1700 tallet begynte de høygeistlige å bekjempe fugleskytingene med
begrunnelse i at dette var en spot mot kristendommen fordi fuglen opprinnelig var en
due, og duen er et symbol på den hellige ånd. Denne kamp var dog fånyttes og fugleskytings-selskaper eksisterer den dag i dag.
I det 15ende århundre pyntet man mange steder byen med friskt grønt til fugleskytingen
og etter selve skytingen feiret man fuglekongen med fest i byens rådhus med god mat og
drikke samt dans til den lyse morgen.
Ved fugleskytingene i Nederland, Saksen og Danmark ble som regel flere fugler skutt i
stykker. I mai 1577 holdt man i Breslau en fugleskyting til ære for keiser Rudolf II der
intet mindre enn tre fugler ble sønderskutt.
Flere steder var ”Bastiandag” (etter St. Sebastian) årets festligste med kirkegang, prosesjon med bæring av skysshelgenens bilde, fugleskyting og til slutt fest med ærbar dans.
Etter reformasjonen gikk flere av selskapene over til Lutheranerne og dermed ble selve
skytingen det viktigste.
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tvelgelsen av den beste skytter til fuglekonge er like gammel som selve fugleskytingen og i de tidligste tider måtte denne nøye seg med ærens hyllinger, men etter
hvert fikk vedkommende særlige rettigheter og innkomster. Noen steder fikk de del av
inntektene av salgsbodene på festplassen samt rang og ære som offiserer. I byen Colberg
i Pommern hadde man på 1400 tallet en lov som sa at ikke kun fuglekongen men også
hans hustru og øvrig familie skulle ha et godt ry. I tillegg til dette fikk fuglekongen en
hedersgave bestående av seks pund salt, to alen stoff samt skattefrihet og fritagelse for
alle statlige tjenestenytinger. Videre fikk han et svært duesmykke som prydet hans bryst
ved så vel skytterfester som andre festligheter og i kirken om søndagene.
Men i noen fulgeskytingsselskaper snudde man på flisa slik at det var fuglekongen som
måtte ta kostnadene med festlighetene og bl. a. holde selskapet med øl og det skulle være
av det gode og dyre Leipziger øllet, må vite, annet dugde ikke dertil.
Denne praksis holt på å ta knekken på disse selskapers fugleskyting fordi man vegret seg
for å delta da dette kunne få betydelige økonomiske konsekvenser som i verste fall kunne ende med ruin for den stakkars fuglekongen. Direksjonen i disse selskaper besinnet
seg til slutt og gjeninnførte premier til fuglekongen.

Hva så med vårt nærområde?
Med vårt nærområde inkluderer jeg Danmark da Norge, sammen med en del tyske provinser, var en del av det Danske rike i ca. 400 år.
Som en motvekt til de tyske Hanseatenes Gilder fra 1200-tallet i København oppretter
man Hellig Trefoldighets Laug udi det danske Kompagni eller Det danske Kompagni.
Dette Kompagni er opprinnelsen til det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og
Danske Broderskap og skulle bli det største og mest betydningsfulle der også Danmarks
kongehus deltok.
Forskjellige samtidige kilder antyder at opprettelsen skjedde i 1389 men helt sikker er man ikke. Første gang dette
Kompagni nevnes i samtidige skrifter er i 1443. Hvorvidt
man bedrev fugleskyting den første tiden er usikkert.
Det første reglementet, eller skråen som det kalles, er fra
1542 og dette skulle bli Kompagniets offisielle startår.
De første opptegnelser om fugleskyting i Danmark kan
føres tilbake til 1441 da man i Aalborg oppretter
fulgleskytingsselsapet Guds Legmes Lav.
Dette selskapet ser ut til å ha vart helt frem til 1988 og
kanskje det eksisterer enda for alt jeg vet.
Logomerke til der Kongelige
Kjøbenhavnske Skydeselskb
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gså i Sverige oppstod det fugleskytings selskaper. Bilde over er en samtidig illustrasjon av fugleskyting offentliggjort i den Svenske presten og østgoteren Olaus
Magnus (1490-1557) sin bok Historia de gentibus septentrionalibus om Norden, publisert i 1555. Her ser man at både armbrøst og luntelås geværer benyttes.
Utover på 1500 tallet oppstår det flere fugleskytingsselskaper deriblant også i Norge da
tyske handelsmenn i 1497 oppretter et slikt selskap i Bergen. Dette selskap varte, til dels
med store mellomrom uten aktivitet, frem til 1667. Tradisjonen ble tatt opp igjen av det
Bergenske Skydeselsab som ble stiftet i 1769 og forsatte frem til 1824. Også i Oslo
(Upsloe) og i Arendal opprettes det skyteselskap.
På bakgrunn av Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800 tallet kjempet Norge, i 1808,
mot Sverige som ønsket å innlemme Norge i det Svenske riket. Den Danske pris Christian August var sentral i denne kampen da han som øverstkommandere fikk den Norske
hær til å yte så stor motstand at Svenskene gav opp forsøket og trakk seg tilbake til Sverige samme år.
I Sverige var man meget misfornøyd med kong Gustav 4 Adolph sitt styre og samme år
gikk noen av den Svenske hærs mest fremtredende offiserer mot Stockholm og styrtet
den Svenske kongen. Nå oppstod det et problem, man måtte skaffe en ny konge. Ironisk
nok falt valget på den Danske kronpris Christian August.
Etter mye kval aksepterte Christian August til slutt dette og reiste til Stockholm for å bli
Svensk konge. Men dette skulle ikke vare lenge. Kort tid etter dør Christian August av
sykdom. Sagnet sier at hans helse var svekket av anger på den beslutningen han tok og at
han følte at han hadde sveket sitt elskede Norge.
I patriotisk begeistring blandet med sorg over den populære Christian Augusts plutselige
død samt med innen og utenlandske skytegilder som forbilde, kom en del fremtredene
Christiania- borgere sammen sommeren 1810 for å stifte Skydeselskabet Christian Augusts Venner.
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elskabets virksomhet skulle vare i 59 år og var lokalisert til Piperviken på løkken
Sommerfryd der det også var et traktørsted (restaurant, selskapslokaler) som jevnlig
ble benyttet av Christianias borgerskap samt til Selskabets festligheter.
På det ca. 18 mål store område, mellom Ruseløkkveien og Munkedamsveien, hadde
Selskabet sin skytterbane. Traktørstedet ble opprinnelig drevet av traktør Thoms men i
1819 solgte han det til Nils Helverschou som drev stedet en rårekke og stedet kom til å
hete Helverschous Løkke. En vakker dag hver September måned hørte Christiania borgerne smellene fra saluttkanoner ute fra Piperviken og da viste de at nå avholdte Skydeselskabet Christian Augusts Venner sitt årlige Fugleskytingsstevne med kåring av årets
Fuglekonge.
Selskabet drev sin aktivitet med blikskyting, fugleskyting og annen skyteaktivitet i 59 år
og valgte i 1869 å legge ned sin virksomhet på grunn av at jerbanen til Drammen ble
anlagt over Selskabets bane.
Mer om det ærverdige Skydeselskab kommer i en senere artikkel.
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vordan foregikk så denne skytingen i praksis?
De forskjellige skyteselskap hadde sine egne regler for hvordan dette skulle foregå.
Fellestrekkene er at fuglen for det
meste var laget av treverk
påmontert forskjellig mål av jern.
Denne ble så heist opp på en lang
stang som så ble behørig bardunert
mot vind. Man stod så skjøt i skarp
vinkel opp mot fuglen med geværet
støttet på en stang. Senere innførtes
også benker der skytteren kunne sitte
å skyte. Etter hvert som byene vokste
fikk man naturlig nok problemer med
å skaffe egnede skytebaner.

Bildet over viser en tohodet trefugl benyttet av
Skydeselskabet for Vordingborg og Omegn (1788-).

Illustrasjonen over er fra et samtidig kobberstikk som forestiller Kongefuglskytingen
5. september 1694 utenfor Nørreport i København.
Skytteren er Kong Christian 5.
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et som går opp kommer som kjent ned slik at man av sikkerhetsmessige grunner
trengte forholdsvis store arealer.
Til sist ble det, særlig i de store byene, helt umulig å finne egnede arealer slik at å skye
oppover ikke lot seg gjøre. Måten de løste dette på var å konstruere om fuglen slik at den
satt på en ”gren” med vingene utspent omtrent som når en skarv sitter å tørker sine vinger. Dette tillot å senke fuglen slik at man skjøt flatt mot en sikker bakgrunn. Av en eller
annen grunn ble denne ”sittende” fugletypen kalt gressfugl.
Men ikke alle selskaper måtte foreta denne endring for de som hadde mulighet for det
fortsatte å skyte oppover mot fuglen på en stang som skulle illudere en fugl i flukt.
Bildet til venstre viser fuglen til Ebeltoft
og Omegn Fugleskytingsselskap.
Bildet er fra 2006.
Til slutt vil jeg nevne noe om Fugleskytingsselskabet for Vordingborg og Omegn. Dette er et av de mest betydningsfulle i Danmark. Selskapet startet i 1788 og
hvorvidt dette eksisterer i dag har jeg ikke
klart å bringe på det rene. Grunnen til at
jeg finner dette fugleskytingsselskap spesielt interessant er at de fra 1950 avholdt
Skandinaviske fugleskytinger med deltagere fra Danmark, Sverige og Norge, bl.
a. kjente Norske skyttere som Willy Røgeberg og Magne Landerø. I 1950 ble nordmannen Per Kildal nordisk fuglekonge. Jubileumsboken til selskapet er meget interessant og detaljrik og mye av inspirasjonen til å
opprette fugleskyting etter gammelt mønster i CSS sin regi er hentet nettopp fra denne
bok.

Bildet til venstre viser fugleskytingsrifler benyttet av Fugleskydingsselskabet for Vordingborg og Omegn.
Som man ser så er dette store tunge rifler og kaliberet er særdeles grovt fra 18 mm og oppover.
Dette er rifler som var i selskabets eie slik at skytterne ikke trengte å benytte egne rifler.
De hadde også egne ladere som ladet riflene og la de til rette på standplass slik at skytterne kun satte seg ned,
siktet og dro i avtrekkeren.
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ugleskytingen ble avholt kun en gang om året, med disse selskapene bedrev også
annen form for blinkskyting og møttes en til to ganger i uken for å skye på blinker
av forskjellig type samt på såkalte malmskiver som var til dels store og sinnerike mekanismer av jern der forskjellige figurer dukket frem for å indikere hvor man traff.
CSS årlige fugleskyting er i år berammet til 15. mai 2010 . Fugleskytingsselskapene hadde og har egne rifler til dette
formål, men vi i CSS benytter foreløpig
våre egne rifler.
Våre regler er slik at det kun er munnladningsgeværer som kan benyttes.
Låstype og siktemiddler er valgfritt
og som vises på bildet under så skytes
det i benk.
Vel, jeg lar det være med dette i denne
omgang men ser ikke bort fra at jeg
kommer tilbake med flere gamle konkurranseformer i senere artikler.

CSS fugl
2009
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SVARTKRUTTSKYTTERNE OG DERES BEKLEDNING
Jeg har i gjennom ganske mange år vært på stevner og arrangement i inn
og utland og sett hva svartkruttskytterne har på seg av klær på standplass.
Det har vært alt i fra korte shorts og kortermet sportsskjorte, til dressbukse med skarp press og olajakke, hodeplagg, lue med lastebillogo – Felleskjøpet – Mikke Mus – Langeland Mølle o.s.v.. Men det jeg har sett mest
av er skytterklær av nyere dato, tettsittende skytterjakke med borrelås og
trykk-knapper tilhørende prangende logo på bryst og rygg, skytesko av
siste merke, lue med lang skygge. Jeg vil nå med en gang si at det er det
jeg har sett og at jeg ikke er ute etter personene som bruker utstyret, snarere en henvisning til våpnene vi bruker og miljøet vi hører til. Så det er
kanskje til ettertanke å se en skytter med luntelås fra 1500-tallet og skytterklær anno år 2000. Det er noe som ikke stemmer, det er med andre ord
ikke godt å se på. Vi er en organisasjon som driver med historisk skyting
med våpen (replika, originale) fra 1500-tallet til de første bakladede patrongevær, så vi må kanskje tenke litt bekledning i forhold til de våpnene
vi bruker. Det er på ingen måte ment at vi skal uniformere oss etter de
tidsperioder og våpen hver enkelt skytter har, da er vi på grensen til galskap. Men for å endre litt på dette bildet er det ikke så mye som skal til,
for eksempel gamle vadmelsklær, feltuniformer utgått på dato, hodeplagg
av ymse slag, filthatter – skinnluer – uniformsluer, eller enkelt sagt det
som passer til den enkelte bekledning. Og så skal vi for all del ikke glemme de som har fått sydd seg ordentlige uniformer i forskjellige tidsepoker,
de er jo nummer en fremfor alle oss andre. Så for å avslutte denne trakassering av godtfolks bekledning så vet jeg at jeg får mange i mot meg, men
også noen med meg.
Med vennlig og velment hilsen,
Øyvind Solli

29

Eidsberg Flint & Perkusjon
Innbyr til åpent distriktsmesterskap for Østlandet.
Skytingen vil bli avviklet på EFPs bane i Hærland i tiden 11-13 Juni 2010.
Hele Norges svartkruttbefolkning er invitert til å konkurrere om premiene.
Starter opp Fredag med våpenkontroll, som vil foregå etter MLAICs og NSUs reglement.
Det blir muligens en form for press skyting for rifle og rev. ( husk! ekstra kuler og krutt)
Medaljer og 1/3 premiering
Fredag kveld innbys det til distriktsmøte på skytterhuset der vi over en kopp kaffe kan diskutere
saker som opptar oss i svartkruttmiljø, frem mot gen.forsamlingen.
Vel møtt alle sammen.

Påmelding sendes senest 20 Mai til:
Eidsberg Flint & Perkusjon, Postboks 202. 1850 Mysen. Eller e-post.
kjberg3@online.no spørsmål 91849940 97979795.
Klasse
original
replika
Miquelet
.
Maximilian
.
Minie
.
Whitworth
.
Cominazzo
.
Kuchenreuter
.
Colt
.
Valkyrie
.
Mariett
.
Tanegashima
.
Vetterli
.
Hizadai
.
Remington
.
Smith & Wesson
.
Lamarmora
.
Pennsylvania
.
Perkmuskett
.
Bakladet Perkusjon
.
18 lødig
.
4””
.
12,17*44 Remington
.
Avgifter:
Kr. 150,- pr klasse, Kr. 250,- pr lag. Lag meldes på før første skyting starter.
Startkont. Betales til Eidsberg & flint Perkusjon kto.no. 1020.20.86441 hved påmelding.
Navn:
Adresse:
Klubb:

.
.
.
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Nordisk mesterskap 2010
I år var det Danmark som stod for tur til å arrangere dette årlige mesterskapet. Det har
imidlertid oppstått problemer med ny dansk lovgivning. Vår danske venner har i lengre
tid arbeidet mot justismyndighetene for å få klargjort denne situasjonen. Det er håp for
en avklaring, men det kan ta litt tid. I denne situasjonen har finnene snudd seg rundt på
femmøringen og kommet med et tilbud om å arrangere nordisk i Orivesi i år. Datoen blir
ikke forandret: 16. til 18. juli. Dette tilbudet er akseptert med takk av danskene og NSU.
I skrivende stund venter vi på svar fra Sverige. De som har tenkt å delta på nordisk i år
kan kontakte meg eller sjekke nettsiden vår for løpende oppdateringer.
Mvh
Dag Magne Winge
Oppdatert regelverk for Nordisk Mesterskap i Svartkruttskyting
I forbindelse med forberedelsene til vårt arrangement av Nordisk Mesterskap i 2009
dukket det opp mange tekniske spørsmål. En naturlig plass å hente svar ville være i vårt
”nordiske arkiv”. Dette har imidlertid vesentlige mangler, og en spørrerunde nasjonalt og
i Norden økte ikke innholdet av arkivet. Et av problemene som dukket opp var reglene
for klassene Remington og Remington Match. Danskene hadde et regelverk på sin nettside. Dette stemte ikke med vår oppfatning, og etter noen e-poster ble det også klart at
det var flere meninger om disse to klassene, som visstnok ble vedtatt på Samrådsmøte i
Orivasi i 2004. Finnene kunne ikke finne noe referat fra dette møtet. Danskene hadde
mistet deler av sitt arkiv i et havari av en datamaskin, og i en samtale med Marie
Brunsson og Åke Samuelsson kom det fram at det ikke alltid ble skrevet referater fra
Samrådsmøtene. Dette er en lite holdbar situasjon, både for en arrangør og for den saks
skyld deltagerne på disse stevnene. Styret dro derfor i gang prosessen med å skrive et
oppdatert regelverk for de nordiske mesterskapene, samtidig som vi hadde en del e-post
runder med de andre nordiske landene. Resultatet ble et oppdatert reglement som pga
hensynet til Finnene nå har engelsk som språk. Dette reglementet, som sikkert trenger en
god del poleringer, har et par vesentlige forbedringer. De eventuelle tidligere vedtakene
som ikke er inkludert i 2009 versjonen, er kansellert. Det er kun dette regelverket pluss
MLAICs skytereglement som vi skal forholde oss til. Kommende sekretærer i MLASC
er pålagt å skrive referat fra samrådsmøtene, samt sende ut en oppdatert versjon av regelverk hvis det skjer forandringer i disse.
Som sagt, det er sikkert flere ting som kan optimaliseres og poleres i dette regelverket,
men det er nå ingen tvil hvor både deltagere og arrangører skal finne kjørereglene for
dette trivelige årlige arrangementet. 2009-reglene for de nordiske mesterskapene finner
dere på neste side i engelsk versjon. Det er også lagt ut for nedlastning på vår nettside.
Ståle Helland
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Muzzle Loaders Associations Scandinavian Committee (MLASC)
Version 1.1, decided at Åsheim, Norway, July 24, 2009

Constitutions, rules and regulations
These rules are based on the rules dated July 8th 1998 and subsequent adjustments, and
will replace these.
These regulations will be updated with a new version number and the new regulations,
as they are decided upon at the annual “Coordination Meetings” of the MLASC. The
portions that are altered from the last version will be marked in yellow.
1. General:
a. The Nordic Championship (NC) shall, if possible, be conducted each year. The
arrangement of the NC rotates between the four memberships countries in MLASC.
The rotation is as follows: Denmark, Sweden, Finland and Norway.
b. At each NC a “coordination meeting” (CM) will be conducted. This meeting is to
be arranged on Friday at 20:00.
c. Items to be discussed include the upcoming championship and the future rules
and regulations for the NC.
d. Items of discussion at the CM shall be submitted in writing to the secretary of the
MLASC at least two – 2 – months prior to the next meeting.
e. At the CM, a secretary is elected for duration of two – 2 – years. The secretary
does not have a voting right at the CM. The secretary shall provide written minutes
from the CM within two months of the meeting. At the same time he shall distribute
the upgraded version of the MLASC constitution if the CM has altered the constitution.
f. The MLASC chairman is elected for duration of one -1- year. The chairman shall
represent the country that will arrange the next NC.
g. The next arranger of the NC shall send an invitation to the other countries not
later than November 1st the preceding year.
h. Each participating country shall submit the following information to the arranging
country at least two – 2 – months prior to the championship: Two persons that will
represent the country at the CM (this information should also be sent to the secretary), two persons that will participate in the firearms control committee and two
persons that will help with the target judging.
i. The Jury shall consist of one member from each country. The member representing the country that delivers a complaint will not have voting rights in that matter..
j. English is the official written language of MLASC
k. Any alterations of the shooting regulations will be activated the following season.
2. Regulations:
The NC is conducted according to the technical regulations of the MLAIC, with
exceptions being the following adjustments:
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a. Each event will be competed both in “Original” (O) and “Replica” (R). At least 5
participants, representing at least 3 nations, must take part in order for a class to be
official. If the conditions for an O-event are not met, those participants will be transferred to the R-event. Each shooter shall receive a confirmation of his participation
well in advance of the championship.
b. There is no upper limit to the number of participants in any event.
c. Family members can use the same weapon in the same event. The participant
shall inform the arranging committee when applying for participation if several people are going to use the same weapon.
d. The MLASC competitions welcome shooters with needs for special modifications
for shooting positions. A request for special modifications should be forwarded to
the CM by the team leader.
e. Participants in the team events must be declared at least one – 1 – week prior to
the competition. The general rule is that each country can only participate with one
team in each team-event. Deviations from this rule are at the grace of the CM.
f. A team can only consist of participants from one Nordic country.
g. A mixture of original and replica weapons can be used in each team event.
3. Competion events:
a. Any MLAIC events newer than 2009 have to be approved by the CM. The arranging country can remove the shotgun events (Manton and Lorenzoni) if the facilities do not permit these.
b. All MLAIC team events are open for competition except Nagashino.
c. It is the responsibility of the competitor to provide documentation that the
weapon/ammunition is of a historically correct model, if any doubt arises.
d. Special Scandinavian events:
Remington Rifle 90
Individual event, original (O) only.
Weapon: original cartridge or chamber loaded, originally manufactured for black
powder and lead bullet.
Sights: open, contemporary and historically correct, used at the time of manufacturing the weapon.
Distance: 100 meters.
Position: prone.
Target: ISSF 50 meters Pistol target.
Caliber: free, but contemporary black powder cartridge.
Bullet: contemporary, full lead, Cannellores or paper patched.
Charge: black powder only.
General: Events 90 and 91 can be shot at the same time or separately depending on
the competition’s organizer.
Remington Match 91
Individual event, replica (R) only.
Weapon: original cartridge or chamber loaded or reproduction of these respectively,
originally manufactured for black powder and lead bullet.
Sights: also diopter sights allowed, contemporary and historically correct, used at
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the time of manufacturing the original model.
Distance: 100 meters.
Position: prone.
Target: ISSF 50 meters Pistol target.
Caliber: free, but contemporary black powder cartridge.
Bullet: contemporary, full lead, Cannellores or paper patched.
Charge: black powder only.
General: A shooter can participate in both events (90 and 91). The organizer of the
NC can, however, limit the participation of the shooters to either event 90 or event
91, if there are space limitations on the range.
Remington Team event
Name: Nordic Cup.
Competitors: 3 competitors, one representing event 91 and two event 90, or all representing event 90.
Smith & Wesson (this event is a mixed replica and original) 93
Weapon: rifled original cartridge revolver or a replica thereof that is made for black
powder and lead bullets.
Sights: contemporary design. No micrometer-sight allowed.
Distance: 25 meters.
Position: standing, holding the revolver with one hand.
Target: ISSF 50 meters Pistol target.
Caliber: free, but contemporary black powder cartridge.
Bullet: contemporary lead.
Charge: black powder only.
Loading: according to the MLAIC regulations for the events Mariette and Colt.
Smith & Wesson Team event
Name: Scandinavian Cup
Competitors: 3 competitors, mixed original and replica.
4. Special gun regulations:
a. The use of the Springfield Trap Door Buffington rear sight can be used as long as
the lower diopter-like hole is covered.
5. Awards:
a. All the participants in the NC shall receive a participation diploma.
b. Medals are awarded to the three – 3 – best competitors in the individual events
and the 3 best teams.
c. The upper ¼ of the participants in each individual event shall receive a prize. A
limit of 20 competitors in each individual event may be placed on those awarded
prizes.
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Her er resultater fra en uformell form for feltskyting på
dyrefigurer; gaupe på 100 m, ulv på 150 m og villsvin på 200m. Rolf Larsen
fra Nidaros Skytterlag rapporterer at deltakerne var meget positive til konkurransen og at det skal gjentas.
RESULTAT STOREULV 20.03
Tore Haugan
Morten Andresen
Einar Trondsen
Øystein Røsberg
Tore Thyholt
Ragnar Thyholt
Ragnar Hegge
Kåre M Busch
Arne Årvåg
Tore Jensen
Jomar Dahle
Bjørn Wold
Halvor Arntzen
Øystein Wold
Arild Tjelle
Stein A Karlsen
Arild Tjelle
Stein A Karlsen
Ken Roger Espeland
Ståle Haugen
Dag Winge
Lisa Dahle
Jomar Dahle

45-120 Sharps
50-90 Rem
45-70 Husquerna
45-70 Sharps
45-70 Sharps
12,17 Rem
50-100-710 Rem
12,17 Rem
45-70 Springfield karabin
577-450 Martini Henry karabin
45-70 Sprinfield
45-70 Sharps
45-70 Marlin lever
18 Lødig kammerlader
416 Rigby Costum
43 Mauser i Rem
500-450-no1 Tennstempelrifle
45-70 Sharps
45-90 Sharps
45-90 Sharps
45-90 Remington
45-70 Springfield
58 flintlås

Åpent approbert haglestevne, Froland 1. mai

Grimstad Svartkruttlag

Lorenzoni O

Manton O

1. Jan Olav Jensen, GSvL

19 duer

2. Geir Skjævesland, KGP

17 duer

3. Egil Haugen, GSvL

16 duer

4. Frode Mølland, KGP

16 duer

7/3
13/6
11/6
12/5
12/7
4/1
11/6
5/0
3/3
2/0
7/2
15/11
13/7
6/2
15/13
0/0
4/2
15/11
0/0
15/8
12/7
0/0
0/0

1. Tor Bjarne Justnæs, KGP

8 duer

Manton R
1. Tor Bjarne Justnæs, KGP

14 duer

Hagle patron

5. Jørn Olav Larsen, GSvL

14 duer

1. Jan Olav Jensen, GSvL

6. Tom Erik Friis Reinertsen, KGP

10 duer

2. Tor Bjarne Justnæs, KGP

13 duer

9 duer

3. Jørn Olav Jensen, GSvL

13 duer

4. Viggo Berrefjord, KGP

4 duer

7. Tor Bjarne Justnæs, KGP
Lagskyting, Batesville (O)
1. Grimstad Svartkruttlag

49 duer

2. Kristiansand Garnisons Pistolklubb 43 duer
Lorenzoni R
1. Frode Mølland, KGP

12 duer

2. Jørn Olav Larsen, GSvL

10 duer

3. Tom Erik Friis Reinertsen

9 duer
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23 duer

Approberte stevner fra Trøndelag
Skatval, 28. mar 2010

Trondhjems Pistolklubb, Svartkruttgruppa
Sted: Jonvannet, 5.4.2010

Mariette

Mariette

1. Stein Are Karlsen

HFP

86p.

1. Bjørn Wold

TPK

90p.

2. Terje S. Olsen

TPK

81p.

2. Morten Andresen

TPK

90p.

3. Torgeir Wærdahl

TPK

73p.

3. Terje Kolstad

VSSL

80p.

4. Jan Opsahl

NamsonPK

61p.

4. Torgeir Wærdahl

TPK

76p.

5. Gunnar Sollie

VSSL

64p.

1. Stein Are Karlsen

HFP

88p.

6. Arne Hanger

HFP

6p.

2. Bjarne Skjærvø

HFP

82p.

3. Arne Hanger

HFP

43p.

Kuchenreuter

4. Håvard Bjørgum

HFP

9p.

1. Terje Kolstad

VSSL

78p.

5. Sturla Røstadli

HFP

6p.

1. Morten Andresen

TPK

89p.

2. Tore Thyholt

TPK

88p.

3. Ragnar Thyholt

TPK

49p.

1. Rolf Larsen

HFP

46p.

2. Gunnar Sollie

VSSL

26p.

VSSL

77p.

Smith & Wesson

Colt
1. Rune Haarberg

Smith & Wesson
AgdenesPK

0p.

Sharps (fri karabin, knestående 50m)
1. Bjarne Skjærvø

HFP

88p.

2. Tore Jensen

HFP

35p.

HFP

13p.

Vetterli
1. Isak K. Hassel

Smith & Wesson org.

Volcanic: (fri bakladet rifle, stå 50m)
1. Bjarne Skjærvø

HFP

86p.

2. Stein Are Karlsen

HFP

70p.

Vetterli

3. Kolbjørn Ulriksen

HFP

63p.

1. Terje Kolstad

4. Sturla Røstadli

HFP

60p.

5. Håvard Bjørgum

HFP

8p.

1. Rolf Larsen

HFP

87p.

1. Kolbjørn Ulriksen

HFP

77p.

2. Tore Thyholt

TPK

84p.

2. Arne Hanger

HFP

69p.

3. Morten Andresen

TPK

80p.

4. Ragnar Thyholt

TPK

49p.

TPK

88p.

12,17 x 44

Pennsylvania
1. Ståle J. Haugen

HFP

67p.

NamsosPK

37p.

HFP

52p.

Perkusjons muskett
1. Jan Opsahl

12,17x44

Volcanic
1. Bjørn Wold

Miquelet
1. Tor Arild Henriksen
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Skatval, 18. april 2010

Trondhjems Pistolklubb, Svartkruttgruppa
Sted: Jonvannet, 2.5.2010

Mariette

Mariette

1. Terje Kolstad

VSSL

90p.

1. Tore Thyholt

TPK

93p.

2. Torgeir Wærdahl

TPK

87p.

2. Bjørn Wold

TPK

91p.

3. Stein Are Karlsen HFP

80p.

3. Morten Andresen

TPK

87p.

4. Terje S. Olsen

TPK

75p.

4. Terje S. Olsen

TPK

83p.

5. Gunnar Sollie

VSSL

73p.

5. Torgeir Wærdahl

TPK

80p.

6. Håvard Bjørgum

HFP

31p.

6. Stev e. Skaar

TPK

75p.

7. Geir Hoff

TPK

53p.

1. Stein Are Karlsen HFP

81p.

Smith & Wesson

2. Gunnar Sollie

VSSL

67p.

1. Morgen Andresen

TPK

90p.

3. Håvard Bjørgum

HFP

13p.

2. Tore Thyholt

TPK

81p.

VSSL

92p.

1. Bjørn Wold

TPK

88p.

2. Tore Thyholt

TPK

75p.

VSSL

94p.

Volcanic

75p.

1. Rolf Dahlø

Smith & Wesson

12,17 x 44

Kuchenreuter
1. Terje Kolstad
Vetterli
1. Terje Kolstad

2. Stein Are Karlsen HFP

Nidaros 70p.

Volcanic
1. Stein Are Karlsen HFP

66p.

2. Kolbjørn Ulriksen HFP

61p.

12,17 x 44
1. Kolbjørn Ulriksen HFP

67p.

Åpent approbert 25m stevne, Fjæreheia
2. mai, Grimstad Svarkruttlag
Colt
1. Jan Erik Heggland KGP

31p.

2. Geir Skjævesland KGP

31p.

Mariette
1. Frode Mølland KGP

87p.

2. Steinar Foss GSvL

80p.

3. Tor Bjarne Justnæs KGP

77p.

4. Espen Andersen GSvL

72p.

5. Paul Ove Haugen GSvL

63p.

6. Alf Arnesen GSvL

61p.

7. Viggo Berrefjord KGP

60p.

8. Tom Erik Friis Reinertsen KGP

57p.
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Smith & Wesson R

Cominazzo R

1. Tom Inge Repstad GSvL

71p.

2. Tom Erik Repstad GSvL

61p.

1. Tor Bjarne Justnæs KGP

15p.

Mariette (ikke app.)
1. Tom Inge Repstad GSvL

81p.

1. Jan Erik Heggland KGP

60p.

2. Steinar Foss GSvL

79p.

2. Tor Bjarne Justnæs KGP
3. Tom Erik Friis Reinertsen
KGP

43p.

3. Frode Mølland KGP

75p.

36p.

4. Alf Arnesen GSvL

63p.

5. Anita Foss

24p.

1. Tor Bjarne Justnæs KGP

78p.

Smith & Wesson (ikke app.

2. Jan Erik Heggland KGP

29p.

1. Espen Andersen GSvL

79p.

3. Jørn Olav Larsen GSvL

28p.

2. Martin Meltzer GSvL

79p.

3. Steinar Foss GSvL

69p.

4. Anita Foss GSvL

53p.

Smith & Wesson O

Kuchenreuter O

Kammerladerens Approbasjonsstevne, 1. mai 2010
Til tross for snøvær, vind og kjølige temperaturer ble det avviklet et fint Kammerladerens Approbasjonsstevne på Reinset skytebane. Fire skyttere fra Sunndal deltok på sin første svartkruttstevne og fikk mye gode råd fra de mer erfarne.
Hyggelig var det også at deltagere fra Sunndal pistolklubb leverte inn søknad om
opptak i NSU. Vi ser frem til å få flere på trening og mer lokale deltagelse på
stevner. Det er klart fra resultatene at enkelte styremedlemmer i NSU må
begynne å ta skyting mer seriøst.

1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
1

Mariette
Kjerstadmo, Roar
Opdøl, Ragnar
Rød, Egil
Kristiansen, Helge
Grisdale-Helland, Barb
18 lødig militær kammerlader
Sulebakk, Olav Arne
Remington
Sulebakk, Olav Arne
O
Kjerstadmo, Roar
R
Ulfsnes, Torbjørn
R
Hunnes, Ole
R
Helland, Ståle
R
Smith & Wesson
Ulfsnes, Torbjørn
R
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Rindal PK
Å&Å
Sunndal PK
Sunndal PK
Å&Å

90p
72p
59p
58p
52p

Å&Å

83p

Å&Å
Rindal PK
Å&Å
Å&Å
Å&Å

84p
78p
77p
77p
55p

Å&Å

56p

NM langhold 2010.
NM langhold ble arrangert av Eidsberg Flint & Perkusjon på Øymark skytterlags bane i Marker 1-2 mai.
13 skarpskodde skyttere hadde funnet veien til konkuransen på banen. Vi har
bare seks skiver på hvert hold så det ble med to lag, noen skyter bare Turner og
noen bare Bodine. Lørdag gikk med til hundre og tohundremeter skyting og det
ble mange fine resultater. Trond Berger klinte til med dagens høyeste på hundremeter i Bodine med 96 poeng. En av våre trofaste svenske venner Erland
Nilson tok høyeste på tohundremeter med 94 poeng i Bodine.
Været var ikke helt topp heller ,vinden var vel det som var det største problemet
da vi begynte på tohundre. Utover dagen hadde værgudene fått nok og de åpna
like godt alle kranene på en gang. Godt å ha tak på standplass. Lørdag kveld
koste vi oss på Solstrand terrasse med pizza og øl, samt at dagens skytinger ble
gjenomgått, Noen verdensproblemer ble vel også løst denne gang. Skytingen
starer kl.9 søndag så det ble køya i rimelig tid.
Søndag tro til med sol og vind og fem blå på morningen, minusgradene er
ekstra kalde denna tia på året. Trehundremetern sto for tur på søndag. To lag før
kirketid og to lag etter.
Skytterne hadde tatt frem de lange pilene idag, og dratt skyggelua langt ned i
panna.( nå skulle det f. i. m. skytes) Vind og Mirage satte ledig en stopper for
de råeste poengsummene, men Per Østby fikk høyeste på 89 poeng i Bodine.
Per Zachrison Sverige dro det lengste strået å vant Sporting Trophy pokalen,
dette er en vandrepokal som EFP deler ut hvert år på Maistevnet. NSUs
vandrepokal gikk til den Norske mesteren Per Østby. Som resultatlista viser tok
tre menn seg av alle medaljene Per, Trond og Arne. NM langhold er over for
denne gang. Medaljer og premier er delt ut, folket har reist hver til sitt. Tid for
ettertanke, Det gikk vel bra? ( som vanlig)
Takk! For oppmerksomheten.
Mvh. Eidsberg Flint & Perkusjon.
Turner:
1. Per Zachrison. Sverige.
2. Norsk Mester og Gull. Trond Berger. EFP.
3. Sølv med. Arne Riis. EFP.
4. Bronse med. Per Østby. EFP.
5. Rune Stensrud. KBT.
6. Oddvar Deberitz. N&S
7. Erland Nilson. Sverige.
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271 poeng.
265
265
261
256
248
248

8. Espen Kristensen. ESS
9. Sondre Nordhagen. N&S
10. Pål Kvalvik. MPK.
11. Dagfinn Torp. KBT.
Bodine:
1. Norsk Mester og Gull. Per Østby. EFP.
2. Erland Nilson. Sverige.
3. Per Zachrison. Sverige.
4. Sølv med. Trond Berger. EFP.
5. Bronse med. Arne Riis. EFP.
6. Oddvar Deberitz. N&S.
7. Dagfinn Torp. KBT.
8. Sondre Nordhagen. N&S.
9. Rune Stensrud. KBT.
10. Pål Kvalvik. MPK
11. Dagfinn Haraldstad. EFP.
12. Glenn Granerud. SPK.
13. Leif Johnny Rød. MPK.
Sporting Trophy :
1. Per Zachrison. Sverige.
2. Norsk Mester og Gull. Per Østby. EFP.
3. Sølv med. Trond Berger. EFP.
4. Bronse med. Arne Riis. EFP.
5. Erland Nilson. Sverige.
6. Oddvar Debertz. N&S.
7. Rune Stensrud. KBT.
8. Sondre Nordhagen. N&S.
9. Pål Kvalvik. MPK.
10. Dagfinn Torp. KBT.
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226p.
224
205
167
274
273
268
267
261
254
252
236
234
223
168
153
114
539
535
532
526
521
502
490
460
428
419

Generalforsamling holdes på Nidaros Skytterbane, den 2. juli, kl. 19.00
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- 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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Terminlister
Østlandet
Dato

Tid

Avstand

Klubb

Sted

Ons. 19/5

15.00

25, 50 m

SCS

Korpåsen,
Leirsund

Ons. 26/5

15.00

25, 50 m

SCS

Korpåsen

Ons. 2/6

15.00

25, 50 m

SCS

Korpåsen

12-13/6

25, 50, 100 m

Eidsberg

Søn. 20/6

25, 50 m

KBT

Kongsvinger

25, 50 m

SCS

Korpåsen

25, 50 m

KBT

Kongsvinger

Ons. 25/8

15.00

Søn. 5/9

Merknader

DM

Kontaktpersoner Øst - Norge
Schedsmoe Civile Skydeselskap (SCS). Tor Bjørn Haugen. Tlf. 48044239
Kongsvinger Black Powder Team (KBT): Kongsvinger . Dagfinn Torp. dagfinntorp@hotmail.com
Eidsberg Flint & Perkusjon. Kjell Bergersen. Tlf.: 69 85 58 20, Mob.: 918 49 940 kjberg3@online.no

Nord - Norge
18/5

18.00

25, 50, 100 m

22-23/5

09.00

Felt og Leirdue Meløy PK

Meløy

7/6

18.00

25, 50, 100 m

Finnsnes PK

Finnsnes

24/7

09.00

25, 50, 100 m

Lødingen PK

Lødingen

Felt/Bane

Finnsnes PK

Finnsnes

Felt

Finnsnes PK

Finnsnes

31.7/1.8
1/9

18.00

Finnsnes PK

Finnsnes
NM

NNM

Kontaktpersoner Nord - Norge
Meløy pistolklubb Svartkruttgruppa. Pål Kvalvik. Tlf: 98440907, paal.kvalvik@gmail.com
Finnsnes Pistolklubb. Magnus Kvitne. Tlf: 91128592, magnus.kvitne@telenor.com (Falken
Skytesenter, Aspelund)
Lødingen pistolklubb svartkruttgruppe, Sverre Kvalø. Tlf: 95225292, svekva@gmail.com
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Midt - Norge
DATO

TID

AVSTAND

KLUBB STED

Lør. 15.05.10
Søn. 16.05.10
Lør. 29.05.10
Søn. 06.06.10
Søn. 13.06.10
Søn. 20.06.10
Lør. 26.06.10

1200
1200
1000
1200
1200
1200
1200

25 skudd Lerdue
25 + 50 m
25 + 50 + 100 m
25 + 50 m
25 + 50 + 100 m
25 m
25 skudd Lerdue

HFP
HFP
TMS
TPK
VSSL
IFS
HFP

Skatval
Skatval
Laupflata
Jonsvannet
Tromsdalen
Rissa
Skatval

FRE. 02.07.10
LØR. 03.07.10
SØN. 04.07.10
Søn. 01.08.10
Lør. 21.08.10
Søn. 22.08.10

NM
NM
NM
1200
1200
1000

NM BANE
NM BANE
NM BANE
30 skudd felt
25 skudd Lerdue
25 +50 + 100 m

TPK
TPK
TPK
TPK
HFP
VSSL

JONSVANNET
JONSVANNET
JONSVANNET
Jonsvannet
Skatval
Tromsdalen

Søn. 05.09.10
Søn. 12.09.10
Lør. 18.09.10
Søn. 19.09.10
Søn. 03.10.10
Lør. 16.10.10
Søn. 24.10.10
Lør. 30.10.10
Søn. 07.11.10
Lør. 13.11.10
Søn. 28.11.10
Søn. 05.12.10
Søn. 19.12.10
Tirs. 28.12.10

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1000
1200
1000
1200
1200
1200
1200

25 m + 50 m
25 + 50 m
25 skudd Lerdue
25 + 50 + 100 m
25 m + 50 m
25 skudd Lerdue
25 + 50 m
25 + 50 + 100 m
25 m + 50 m
25 + 50 + 100 m
25 + 50 m
25 + 50 m
25 + 50 m
30 skudd felt

TPK
HFP
HFP
VSSL
TPK
HFP
HFP
TMS
TPK
TMS
HFP
TPK
HFP
IFS

Jonsvannet
Skatval
Skatval
Tromsdalen
Jonsvannet
Skatval
Skatval
Laupflata
Jonsvannet
Laupflata
Skatval
Jonsvannet
Skatval
Rissa

MERKNADER

Tiller
Håndvåpen + gevær
Verdal
Svartkrutthornet

Åpent KM
DM – Midt-Norge
DM – siste påmelding kl. 1200.
Etter kl. 1200 kun 4 klasser
Åpent KM

Verdal
Håndvåpen + gevær

Tiller
Håndvåpen + gevær
Tiller
Håndvåpen + gevær

Kontaktpersoner Midt - Norge
Verdal Sport Skytter Lag (VSSL): Tromsdalen. Terje Kolstad. Tel. 99 61 29 52; te-kolst@online.no
Hell Felt & Perkusjon (HFP): Skatval. Stein Are Karlsen. Tel. 90 69 01 80; singleaction45@hotmail.com
Indre Fosen Sports skyttere (IFS): Rissa. Ivar Hermann Olsen. Tel. 91 70 11 36; iva-olse@online.no
Trondhjem’s Pistolklubb, Svartkruttgruppa (TPK): Jonsvannet. Torgeir Wærdahl. Tel. 91 11 22 97;
torgeiwa@online.no
Trondhjem Militære skyteselskap ( TMS ): Laupflata. Ragnar Hegge. Telefon : 93 03 03 66;
rhegge@netcom.no

Sør- og Vestlandet
Dato

Tid

Avstand

Klubb

Sted

Merknader

Søn. 13/6

12.00

25 m

Grimstad

Fjæreheia

S&W, Mariette

Søn. 29/8

12.00

25 m

Grimstad

Fjæreheia

Søn. 11/9

10.00

Rifle felt og bane

Grimstad

Flakkeloner

Grimstad svartkruttlag: Steinar Foss. Tel. 90 04 55 58; steinarf@hernis.no
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Norske rekorder pr. april 2010
Lagrekorder
Adams
Lucca
Peterlongo
Forsyth
Wogdon
Halikko
Magenta
Pforzheim
Rigby Cup
Scandinavien Cup
Remington replika
Hawker
Batesville

Kongsvinger B. P. T.
Eidsberg Flint & P.
Tromsø Pistolklubb
Schedsmoe C.S
Schedsmoe C.S.
Schedsmoe C.S.
Eidsberg Flint & P.
Eidsberg Flint & P.
Eidsberg Flint & P.
Kongsvinger B. P. T.
Eidsberg Flint & P.
Nord & Sør
Nord & Sør

260 p.
246 p.
278 p.
279 p.
261 p.
248 p.
265 p.
286 p.
281 p.
273 p.
286 p.
21 duer
50 duer

R

R/O

21.07.2008
03.07.2004
10.06.1995
03.07.2004
05.07.1997
12.06.1993
07.07.2002
05.07.1998
05.07.1998
05.07.2003
05.07.2009
18.04.2010
18.04.2010

Prisliste NSU artikler

Åsheim
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Trondheim
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Årnes
Ørnfjell
Korsfløyta
Korsfløyta

(ny)
(ny)

Bestilles fra kasserer

Artikkel

Pris

Enhet

300 meter skiver
Innstikk til 300 meter skiver

kr. 30,kr. 10,-

pr. skive
pr. innstikk

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

kr. 25,kr. 10,kr. 5,-

pr. skive
pr. innstikk
pr. skive

Innstikk til 1/2 meter skive
Muskettskiver

kr. 1,kr. 25,-

pr. innstikk
pr. skive

Innstikk til muskettskiver
Store lapper
Stoffmerker

kr. 10,kr. 50,kr. 50,-

pr. innstikk
rull a’ 1000 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.

Leverandør av svartkrutt i Norge:
CFC Pyrotechnics Ltd.
v/ Gunnar Bentzen Tel. 90919484
gunnar@cfc.no
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Norske rekorder pr. april 2010
Originalvåpen
Miquelet
Dag M. Winge
Maximilian
Dag M. Winge
Vetterli
Eldar Gulli
Whitworth
Ragnar Hegge
Minie
Øyvind Flatnes
Cominazzo
Odd Flomark
Kuchenreuter
Odd Flomark
Colt
Oddvar Deberitz
Tanegashima
Petter Hoberg
Hizadai
Petter Hoberg
Remington
Oddvar Deberitz
S&W
Are Fosjord
Lorenzoni
Oddvar Deberitz
Manton
Oddvar Deberitz
4 linjer kammerlader
Rune Stensrud
18 lød. mil. kammerlader Eldar Gulli
Perkusjonsmuskett
Per Østby
Bakladet perkusjon
Oddvar Deberitz
Lamarmora
Dag M. Winge
Pennsylvania
Dag M. Winge
12,17x44
Dagfinn Torp

TGMC
TGMC
N&S
TGMC
HPK
OKTS
BPK
N&S
SCS
SCS
N&S
SCS
N&S
N&S
KBT
N&S
EFP
N&A
TMS
TMS
N&S

92 p.
80 p.
97 p.
94 p.
88 p.
85 p.
94 p.
96 p.
48 p.
87 p.
94 p.
95 p.
21 duer
13 duer
90 p.
96 p.
95 p.
83 p.
89 p.
79 p.
92 p.

23.04.2000
14.06.2003
19.04.2009
1988
25.07.2009
25.05.1998
08.05.2000
29.04.2004
2002
10.08.2007
17.07.2005
26.05.1997
18.04.2010
10.09.2006
20.04.2008
22.08.2009
05.07.2003
18.05.2008
16.06.2008
15.08.2008
28.02.2010

Skatval
Verdal
Korsfløyta
Finland
Åsheim
Breimyra
Maridalen
Kongsvinger
Lucca, Italia
Parma, Italia
Rena
Eidsberg
Korsfløyta
(ny)
Korsfløyta
Korsfløyta
Lunner
Årnes
Korsfløyta
Tromsdalen
Adelaide, Australia
Korsfløyta
(ny)

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

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

94 p.
94 p.
96 p.
100 p.
100 p.
96 p.
94 p.
100 p.
98 p.
96 p.
97 p.
96 p.
95 p.
100 p.
97 p.
95 p.
21 duer
19 duer
283 p.
289 p.
565 p.

22.01.2000
11.08.2006
06.06.1997
21.03.2004
25.08.2005
29.05.2004
08.05.2000
07.06.1994
23.06.1996
15.07.2007
13.05.2007
25.07.2009
21.07.2008
22.05.2005
07.07.2002
05.07.2009
20.07.2003
10.09.2006
04.05.2005
26.03.2005
28.03.2005

Skatval
Bordeaux, Frankrike
Eidsberg
Korsfløyta
Kongsvinger
Korsfløyta
Maridalen
Onsrud
Skatval
Eidsberg
Kongsvinger
Åsheim
Åsheim
Korsfløyta
Eidsberg
Ørnfjell
Eskilstuna, Sverige
Korsfløyta
Frankrike
Størjebygda
Frankrike

Dag M. Winge
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
Kjell Bergersen
Per Østby
Per Østby
Per Østby
Per Østby
Per Østby
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Returadresse:
NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
2114 DISENÅ

