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Årets siste Muskedunder 
inneholder bl. a. rapporter fra EM 
og Nordisk Mesterskap.
Muskedundersnekkern har gravd 
seg ned i Muskedunder arkivet og 
bringer i denne utgaven et utvalg 
av artikler og kuriosa fra gamle 
Muskedundere.

Tankevekkende og ikke så rent 
lite skremmende er de holdnin-
ger som enkelte politikere har til 
våpeneierskap hvilket, i værste 
fall, kan påvirke vår hobby meget 
negativt.
Det kan se ut som enkelte poli-
tikere og politiske partier ønsker 
å virke høye og mørke og fremstå 
som handlingsdyktige ved å an-
gripe de som driver en lovlig idrett 
i kongeriket.
All ære til Norsk Våpeneirforbund 
bedriver et meget nyttig arbeid for 
å demme opp for denne dårska-
pen. Se innlegget til Are Fosjord i 
dette nr.
Vi har alle en egeninteresse i å 
bidra i dette arbeidet for å unngå 
at vår idrett blir fullstendig rasert.

Med disse oppmuntrenne ord øn-
sker Muskedundersnekkeren dere 
alle en riktig God Jul og et Godt 
og Treffsikkert år 2016.

Frist for innlevering av stoff til 
MD er som følger:

MD 1: 15. januar
MD 2: 20. april
MD 3: 15. september
MD 4:   1. novenber

Obs! Husk at tidsfristen til MD 
2 også gjelder forslag til genre-
alforsamlingen d. å.
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Rifle signert Paul Breitenfeld, halvstokk med Fransk flintlås
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Får du en skikkelig sværing på kroken kan det være problemer med å få kro-
ken ut. Det er her denne kjekke saken kommer inn, autoejektbar fiskekrok 
med rivtenner. Før flinten med mot rivplaten, dra i det bakerste øyet og slipp, 
vips, kroken er ute før du får blunket. Nærmest genialt, spør du meg.
MDS

Kontaktinformasjon NSU

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

Styret
President   Ståle J. Helland      stale.helland@outlook.com Tlf. 918 58 920
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MLAIC delegat Dag Magne Winge damawing@online.no             Tlf. 73 92 66 72    Mob. 952 07 493

Ansvarlig redaktør for Muskedunderen og NSU web er NSU styret
Design og layout (Muskedundersnekkern MDS)
Tom Ove Låver tol1808@getmail.no     Mob. 997 05 199

Distriktsrepresentanter
Sør- og Vestlandet Jørn Olav Larsen jol-lars@online.no       Mob. 949 89 886
Østlandet  Willy Morten  w-morth@hotmail.com             Mob. 916 94 124
Midt-Norge Torgeir Wærdahl torgeiwa@online.no  Mob. 911 12 297
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Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Kontonummer: 0530.10.18985    
Medlemskontingent: 200,-

2



Presidenten har ordet

Vi mangler i denne utgaven av 
Muskedunderen invitasjonen til 

Nordisk mesterskap i 2016. Dette 
mesterskapet skal gjennomføres i Fin-
land, og vi vil legge invitasjonen ut på 
nettsiden vår så snart den foreligger. 
Her vil vi videreføre tradisjonen med å 
legge ut informasjonen om internasjon-
ale stevner når informasjonen kommer 
til styret.

   Vår store delegasjon på femten sky-
ttere til Nordisk mesterskap i Forsa 
gjorde det utrolig bra. Hele 17 medaljer. 
GRATULERER!!! Flere detaljer på side 
5 og 6.

    Det har vært en diskusjon om hvem 
som kan representere Norge i Nordisk 
mesterskap og for den sags skyld på 
internasjonale stevner. Er disse repre-
sentasjonene forbeholt norske stats-
borgere eller… I skytereglement står 
det at vi følger regelverket til vår mo-
derorganisasjon (MLAIC) så fremt det 
ikke er spesielle norske tilpasninger. 
Vi har ingen særnorske regler for hvem 
som kan representere oss på nordiske 
mesterskap eller på andre internasjon-
ale stevner. Så her er det reglementet 
til MLAIC som vi skal følge. I paragraf 
2.3.a står det: ‘’Each competitor shall be 
either a national of, have been born in 
or permanently resides in, the country 
he is representing.’’  Så, i motsetning 
til enkelte andre skytterorganisasjoner 
diskriminerer ikke NSU utenlandske 
statsborgere som har permanent op-
phold i Norge. Det nordiske regelver-
ket har også en tilsvarende aksept av 
MLAIC reglementet. For å fjerne slike 
misforståelser i fremtiden har styret 
vedtatt å legge ut en oppdatert versjon 
av skytereglementet som inneholder 
denne paragrafen fra regelverket til 
MLAIC.

    På vegne av styret vil jeg 
bruke denne anledningen 
til å takke for god innsats i 2015, og 
ønsker dere en God Jul og Godt Nytt år.

Ståle Helland
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Melding fra MLAIC-delegaten:

VM 2016 i Ungarn 

Verdensmesterskapet i 2016 går noen mil 
sør for Budapest. Anderson Buss har kom-
met med et tilbud. Avhengig av antall delt-
agere vil prisen for 30 stk bli kr. 10.170,-,
25 stk kr.11.200,-, 20 stk kr. 12.750,-. 
Dette er for reise og hotell.
Norge har nå meldt på 4 skyttere. Melding 
fra busselskapet sier at tallet er 20. 
Så folkens, meld deres interesse til Oddvar 
eller meg på snarest mulig så alle får bo på 
samme hotell, da busselskapet har bukket  
et antall rom.
Husk Norge har mange skyttere som kan ta 
medalje.

Dag M Winge
MLAIC-delegat



Rapport fra EM Portogal 2015 mm
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SÅ HAR DET SKJEDD!  
Den norske nasjonalsangen spilt to 
ganger under samme mesterskap! 

  Muskettlaget hadde som mål dette 
året å klatre fra bronsemedalje i fjor til 
sølvmedalje i år. Oddvar Deberitz skjøt 
94 poeng (tangering av norsk rekord) og 
Sondre Nordhagen fulgte opp med 93 po-
eng. Sammen med undertegnede holdt 
det til GULLMEDALJE i lag (Halikko).
Oddvar med 94 poeng tok dessuten 
SØLVMEDALJEN individuelt og Sondre 
med 93 poeng tok BRONSEMEDALJEN. 
 
   Dag to startet med ny fantastisk se-
rie av Oddvar. Han skjøt 95 poeng  i 
Tanegasima orginal (luntelåsgevær), 
GULLMEDALJE og ny norsk rekord. 
Johan Karlson tok sølv med 92 poeng.  
Det sier litt om prestasjonen. Dessuten 
skjøt undertegnede norsk rekord i Minie 
orginal med 89 poeng som ga en tiende-
plass.

   Det var litt om jubeldagene i Barclos i 
Portugal. Det norske laget besto foruten 
muskettlaget av Ragnar Hegge. Vi bodde 
et stykke fra skytebanen, men det har 
noe med pris å gjøre. Vi er veldig sene 
med å melde oss på, så når vi skal booke 
hotell så er de aktuelle nær banen utleid.  
Det er derfor viktig at skytterne bestem-
mer seg tidlig, gjerne nå om de skal re-
ise til VM i Ungarn neste år. Da kan vi 
forhandsbestille rom som passer oss 
bedre.

   Jeg har hørt fra en annen skyter at 
«langholdgutta» har gjort det godt i VM. 
Jeg har som vanlig ikke hørt et «pipp» fra 
dem, men de kommer nok med noe til 
Muskedunderen før eller siden.

   Delegatmøtet ble svært kort, det sky-
ltes at kun møtet i VM har vedtaksrett. 
Dessuten var ikke David Brigden tilst-
ede.

Dag M. Winge 
MLAIC-delegat

Stolte premievinnere fra EM. Godt skutt, gutter!

  Komplett resultatliste finner du på:
  http://www.mlaic.org/results.htm eller
  http://fptiro.net/gca/index.php?id=695
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Rapport fra Nordisk Mesterskap 2015

Fornøyde medaljevinnere med edelt metall rundt halsen.
F. v. Geir Gudmundsen, Oddvar Deberitz og Dagfinn Torp

Uten mat og godt drikke duger skytteren ikke...

Årets nordiske mesterskap tok   
plass 24-26 juli hos Anders og 

Barbro Skalmann i Forsa. Fredag 
og lørdag var været fint så skyte-
forholdene var gode, men søndag 
kom det et voldsomt uvær med 
kraftige regnskyll. Da var det til 
tider vanskelig å se skivene, men 
vi driver jo en utendørsidrett. Bar-
bro ordnet bespisningen vår, så 
det var svært god stemning under 
mesterskapet. 

   Samrådsmøtet var et hyggelig 
møte med de vanlige vedtak for 
mesterskapet. Svenskene tok opp 
det gamle spørsmålet om England 
skal få delta i nordisk mester-
skap. Etter noe diskusjon var det 
enighet om  at Finland skulle vur-
dere muligheten  å la England få 
delta som en prøveordning. Den 
finske unionen har sagt ja til det 
i ettertid. Så får vi se hvor mange 
som tar veien til Finland. 

    Jeg vil oppfordre de norske sky-
tterne om å ta vare på mesterska-
pene som arrangeres- så folkens 
meld dere på! Det var i år 15 nor-
ske skyttere som deltok i Sverige. 
Skyteresultatene finner dere på 
den norske og svenske nettsida.

Dag M Winge
MLAIC-delegat

Gemyttelig stemning på standplass.
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Fra resultatene på Nordisk Mesterskap kan vi nevne: 

Miquelet Replika: Oddvar Deberitz, gull 89p. 

Maximillian O/R: Sorndre Nordhagen, bronse 88p. 

Minie’ Replica:
Oddvar Deberitz sølv 89p, Sorndre Nordhagen, bronse 88p. 

Minie’ Original: Dag Mangne Winge bronse 78p. 

Tanegashima O/R: Sorndre Nordhagen, bronse 87p.

Hizadai O/R:
Oddvar Deberitz sølv 86p, Sorndre Nordhagen, bronse 82p. 

Whitworth Original: 
Dag Magne Winge, gull 80p, Olav Selbæk, sølv 64p. 

Lamarmora O/R:
Oddvar Deberitz sølv 94p, Dagfinn Torp bronse 91p. 

Remington Rifle: Oddvar Deberitz sølv 95p 

Kuchenreuter Replica: Hans Torslett sølv 94p. 

Donald Malson: Hans Torslett gull 81p. 

Peterlongo:
Bronse 235p ved Mårten Andresen, Dagfinn Torp, Geir Kahrs Andersen.

Rigby: 
Bronse 252p ved Atle Bergersen, Dagfinn Torp, Hovard Hausen. 

Pforzheim: 
Sølv 268p ved Oddvar Deberitz, Atle Bergersen, Kjell Bergersen. 

Adams:
Bronse 252p ved Oddvar Deberitz, Dagfinn Torp, Mårten Andresen.

Forsyth:
Sølv 274p ved Dagfinn Torp, Mårten Andresen, Hans Torslett.

Enfield:
Gull 270p ved Oddvar Deberitz, Dagfinn Torp, Geir Gudmundsen.

Igjen meget gode resultater fra Norske svartkruttskyttere, det er bare og gratulere og tilby 
blomster i ren beundring. De Norske gutta ved Sondre Nordhagen, Oddvar Deberitz, Jørn 
Olav Larsen og Frode Mølland gjorde nærmest rent bord i hagleskyting og vant alle grener.
Jeg må også nevne at øvrige Norske skyttere ligger nær toppen av resultatlistene med mange 
4de og 5te plasser, men av plasshensyn har jeg bare nevnt de som vant edelt metall.
Komplette resultatlister i pdf format kan lastes ned fra vår nettside.
Resultatene fra årets internasjonale stevner viser at Norske svartkruttskyttere holder et 
meget høyt nivå og hevder seg helt i toppen.
Det ryktes at også langt, langt hold gutta har gjort det bra i årets VM men vi har dessverre 
ikke fått inn rapport og resultater for publisering.
Godt jobba gutter, held fram som dykk stevnar...
MDS



NM skive 2016

Kristiansand Garnison Pistolklubb og Grimstad svartkruttlag inviterer til 
NM skive 17-19 juni. på banen til Øvrebø skytterlag.

Koordinater: N 58’ 18,925    E 7’  49,877
Fra Kristiansand ta riksvei 9 mot Evje ca. 20 km og der vil bli skiltet.

Skytingen starter klokken 09.00 begge dager. Det skytes etter MLAICs reglement, 
i tillegg til de norske og nordiske klassene. 

Påmeldingsfristen er. torsdag 19. mai 2016.

NB! Ingen påmelding er mulig etter denne dato.

Våpenkontroll vil foregå på fredag, lørdag og søndag. 
Protestfristen er satt til en time etter at listene er satt opp hver dag.

Påmelding av lag skjer før kl. 09.00 lørdag.
Det blir premiering etter Norsk Svartkruttunions reglement. 

Det selges mat og drikke i klubbhuset ved banen alle dager (husk kontanter).

Norsk Svartkruttunions generalforsamling avholdes 
17. juni 2016, kl. 19.00 (fredag kveld). 

Overnatting: 
Kilefjorden camping tlf. 40 54 36 63

Døblane Bed & Breakfast tlf. 90 74 55 75
Det er også god plass til camping like ved banen.

For mer informasjon kontakt:
Viggo Berrefjord: tlf: 38 19 86 35 eller 971 00 173

Jørn Olav Larsen: tlf: 949 89 886 eller jol-lars@online.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Kristiansand Garnison Pistolklubb 
og 

Grimstad svartkruttlag

7



Påmeldingsskjema NM‐bane 2015
Nr. Klasse Orginal Replika Prioritet Registreringsavgift: Kr.100,‐
1 Miquelet Avgift per klasse: Kr.100,‐
2 Maximillian Lagskyting Kr.250,‐ pr lag.
3 Miniè
4 Whitworth Sum skyting kr:
8 Valkyrie

15 Vetterli Betales til konto nr. 0530,1730,464
5 Cominazzo
6 Kuchenreuter NB! Noter prioritering.
7 Colt Dette er i tilfelle orginal og

12 Mariette replika blir slått sammen.
193 Smith & Wesson
14 Tanegashima Påmeldingen sendes til:
16 Hizadai Oddvar Deberitz

190 Remington Orginal Finnholtvegen 848, 2114 Disenå
191 Remington Match Telefon.: 62964380 eller 97763412
105 Perkusjonsmuskett E‐post: o‐deb@online.no
36 Pennsylvania
37 Lamarmora Påmeldingsfrist: 1 juni

100 18 Lødig kammerlader
101 4```kammerlader
102 Bakladet perkusjon
103 12,17
104 Jarmann
23 Donald Malson
28 Tanzutsu

106 Nelson
107 Tordenskjold
110 Buntline
38 Remington (revolver)*

*Dette er en sammenlagt klasse. 

Navn:______________________________________

Adresse: 

Klubb:______________________________________

Mobil:______________________________________

E‐post:______________________________________

Påmeldingsskjema NM-skive 2016
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Registreringsavgift: kr. 100,-
Avgift pr. klasse: kr. 100,-
Lagskyting kr. 250,- pr. lag.

Betales til konto nr. :
2840 31 31468

Påmeldingen sendes til:
Jørn Olav Larsen
Opplandsveien 188
4886 Grimstad

Påmeldingsfrist:
Torsdag 19. mai 2016

Påmeldingsskjema kan også lastes 
ned fra vår nettside under 
“Mesterskap Norgesmesterskap”



NM hagle 2016
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Grimstad Svartkruttlag inviterer til 
NM hagle 28. - 29. mai 2016.

Skytingen vil foregå på banen til Grimstad jeger og fisk.
Koordinater til banen: 

WGS8458°21'51.3"N 8°35'19.1"E 
WGS84 desmial (lat, lon) 58.364258, 8.588637

Det skytes Manton O&R, Lorenzoni O&R, 
Lefaucheux og Pape.

Første lag starter klokken 10.00
100,- pr klasse. 200,- pr lag.

Overnattingsmuligheter på banen.
Påmelding til Jørn Olav Larsen tlf. 949 89 886 eller 

e-post jol-lars@online.no før 16 mai.

Mvh. 
Grimstad Svartkruttlag
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NM Felt 2016

Eidsberg Flint & Perkusjon
Innbyr til Norsk Mesterskap i Svartkruttfelt på EFPs. bane i Eidsberg.

Den 19-20/3-2016

Det innbys til dyst i rifle klassene Jakt Flint - Jakt Perk. – Minie – Miquelet – 
Vetterli – Bakladet Perk. Og patron rifle. 

På revolver siden skytes klassene Perk. Revolver og Patron Revolver. 
Det skytes på fire hold med forskjellige figurer og avstander. 20 skudd med rifle 

og 20 skudd med revolver. 
Det legges opp til skyting over to dager, og vi er litt avhengig av å få en viss grad 
av forhånds påmelding for å avgjøre hvem klasser det skytes pr. dag. Dette for at 
flest mulig kan skyte de klassene de ønsker. Slik vi har lagt det opp skytes Bak-

ladet perk. og Miquelet samt Revolver klassene på søndag. 
Skytingen starter kl.9.00 begge dager. Det legges opp til skytternes aften på 

lørdag, og noe å bite i fås kjøpt på skytterhuset.
 

Ring eller mail over din påmelding innen 1/3-2016. Til tlf. 918 49 940 eller 
kjberg3@online.no. Betaling ved fremmøte. 

Start avgiften er kr. 100.- pr. klasse. 
Premieringen blir etter NSUs reglement. 

EFP har av en av sine sponsorer fått en 2 bånds kammerlader som kommer til å 
bli trukket ut på deltager nummer (startnummer). Dette er et våpen i original god 

stand som senere kan brukes i NSU konkurranser. 
Alle som deltar har vinner sjanse. Ved spørsmål ring eller mail.     

                                                        
Velkommen til Norsk Mesterskap i Svartkruttfelt i Hærland.   

EFP. 

Eidsberg Flint & Perkusjon
Innbyr til feltstevne den 6/3-2016. På EFPs. bane i Eidsberg.

Skytingen starter kl.900. 
Det skytes to klasser på lik linje med Ribbefelten. Rifle og Revolver. Begge klasser 

skyter 20 skudd. Det vil bli skutt på forskjellige mål og avstander på 4 standplasser. 
Start avgiften er kr.100.- pr. klasse. 1/3 premiering med medaljer til de tre beste i hver 

klasse. Noe å bite blir å få kjøpt på skytterhuset. Ved spørsmål ring 918 49 940.
NB! Dette vil bli en prøve på løypa EFP kommer til å bruke på NM den 19-20/3-2016.       

Velkommen alle sammen. 
EFP.



Yttring, av Are Fosjord

Are Fosjord, Tlef./Fax.: 63.81.25.47 Bankgiro: 1286.20.21574 
Gjerdrumsgt. 17, E.post: nvpost@nv.no 
2000  LILLESTRØM 

NSU
c/o Ståle Helland. 
Rågrasmyra 5, 6622 Ålvundfjord 

Generalforsamlingen 2014.

Pga de siste års uro omkring NSU`s regnskapsføring, ble jeg forespurt om å stille som presidentkandidat 
ved årets valg. I 2014 gikk SCS` forslag om at NSU skal følge NIF`s regnskapsregler igjennom, på lik 
linje med lagenes lovnorm. Til årets Generalforsamlingen (GF) var det framlagte NSU-regnskapet og 
revideringen ikke ført etter disse regler. Jeg sa derfor ja til å stille og valgkomiteen innstilte Ståle Helland 
og meg. Under min presentasjon, der jeg redegjorde for min historie i skyttermiljøet, 30 år som formann 
og kasserer i klubb og mangeårig kasserer i NSU, 8 år som skytterkretsformann og en periode i 
idrettskretsen, kom representanten fra TGMC med en merkelig påstand om at jeg opptrer med to hatter. 
Representanten ga uttrykk for at den ene hatten ikke gagnet skyttersporten og NSU. Til denne uttalelsen 
kreves et tilsvar. 

Hatt nr. 1 må tilegnes min karriere som idrettsskytter i over 40 år. Jeg startet med pistolskyting i 1969 og 
har oppgjennom årene sett at vår sport har møtt mye motstand fra myndighetene. Det startet i 1985 med 
innføring av våpengebyret. Etter 1985 har våpenlovgivningen stadig fått flere innstramninger og den 2.dre 
hatten TGMC`s representant satte på mitt hode, henviste til det arbeide jeg har gjort og gjør for å hindre at 
myndighetene gjennom stadig nye innstramninger, forringer vår jakt- og sportsksyting. 
Noen av de største endringer kom ved lovendringen i 1998. Da ble ordet, å inneha, innført. Før dette var 
det kun krav for å erverve. Lovgivningen ble forandret til: ”for å erverve og inneha…” Det er i dag forstått 
slik: ” Behovet for å inneha sportsvåpen skal være det samme som ved ervervstidspunktet og i hele den 
videre skytterkarrieren”. 
Samtidig ble ordlyden i våpenlovens § 10 endret fra:” politiet kan inndra..” til politiet skal inndra…..”.
Ettervirkningen av forandringen fra kan til skal, har resultert i at omtrent ethvert lovbrudd vil kunne 
resultere i inndragelse av våpen. Politiet  utdyper dette slik:….”viljen til å etterfølge lover og regler 
generelt og våpenlovens regler spesielt.”, gir grunnlag for inndragning.  Politiet er her ikke 
løsningsorientert, men inndrar uten diskusjon og bruker § 10 og ordlyden, skal.

Dette har bla medført at politiet har begynt å utstede et ”forhåndsvarsel om innlevering av våpenkort” og i 
mange tilfelle bruker dette som brekkstang for å komme inn i våre private hjem og hente ut våpen, uten å 
gå veien om Straffeprosesslovens §`er. 
Forhåndsvarselet brukes også ved gjennomgang av den enkeltes våpen i våpenregisteret. Mangler 
forbundstilknytning, ø, k, j, eller av (øvelse, konkurranse, jakt, affeksjon), får våpeneieren et 
forhåndsvarsel om innlevering av våpen, med begrunnelse at vedkommende ikke er aktiv og ikke har 
behov, fordi det ovennevnte mangler. Gjennom Norsk Våpeneierforbund, NV, har jeg løst de fleste av 
disse sakene. 

Jeg kan ta et eksempel, forbudet mot kal. .50 S&W. To herrer søkte på dette våpenet med henvisning til 
NSF forbundstilknytning. Lensmannen innvilget søknadene. POD fikk greie på dette og ba lensmannen 
om å inndra våpnene, pga at NSF ikke hadde approbert større kaliber enn .445. Lensmannen ba skytterne 
melde seg inn i NMS (metall) der dette kalibret er tillatt og anså saken for i orden. Men nei, 
forhåndsvarsel blir utstedet og  våpnene inndratt. POD begrunner avslaget: 
” Hadde de vært seriøse hadde de selvsagt vist hvilke regler som gleder for program de har oppgitt. Dette 
er åpenbart i strid med forutsetningene for våpenervervet og en kan ikke reparere dette ved å melde seg 
inn i en annen klubb når de ble ”tatt med buksene nede. ” 

Lillestrøm, 01. november 2015, 
Gjerdrumsgt. 17, 
2000  LILLESTRØM
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Verre blir det når inndragelsen blir hjemlet med et forbudet som kom 4.3.08, mao etter at våre medlemmer 
hadde fått innvilget sine søknader. POD begrunner forbudet slik: 
”44. magnum blir som ”puslete” å regne, sett i forhold til 50 S&W mag.”
I og med at vi ikke har en forvaltningsdomstol å fremme slike saker for, men skal anke til POD, er slike 
saker omtrent uløselige. Jeg har oversendt saksdokumentene til Justisministeren, som har lovet å ta opp 
forholdet ved revidering av ny våpenlovgivning. Se:www.nv.no

Politiets kontroll av våpenoppbevaringen ble også innført i 1998, til stor diskusjon. Jeg fikk saken opp for 
Høyesterett. Skytterne led her tap med bla disse uttalelse fra dommerne: 
”.. til å rydde av veien gjenstander som han ikke ønsker at politiet får mulighet for å iaktta i hjemmet på 
sin vei til eller fra våpnene. Men varselet har også en annen virkning: Det gir både våpeneieren og 
andre i husstanden mulighet for å innstille seg mentalt på det hjemmebesøk som er i vente.”
Høyesterett påpekte at hjemmebeskøet var riktig pga” myndighetenes erfaringer med uvettig våpenbruk 
m.m. som følge av skjødesløs oppbevaring i hjemmet. Ordningen synes også å ha sammenheng med en 
stadig økende voldstendens i de siste tiår før lovendringen i 1998. ” 
I lovforslaget som skal opp til våren har Justisdep. endret nåværende lovtekst: 
” Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter……….” 
til:
”I private hjem kan slik kontroll bare gjennomføres etter…….”
Den nye lovteksten gir politiet kun hjemmel til å varsle i hjemmet. Alt utenfor hjemmet f. eks. hytte, bil , 
båt osv, vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsling. 
Dette er en vesentlig innstramning som kun pålegger politiet  å varsle våpenoppbevaringskontroll i ditt 
private hjem. 

Hva står vi ovenfor i dag?: 
Forrige regjering med Arbeiderpartiet i føringen, foreslo ny våpenlovgivning med nye innstramninger som 
kan forandre vår idrett fullstendig:  

# 5-års varighet på våpenkortet, med ny behovsprøving ved fornying. 
# Samme helsekrav som stilles til innehavere av førerkort for  biler, (legeerklæringer), for å erverve og 

inneha jakt- og idrettsvåpen. 
#  Skytterorganisasjonenes plikt til å opplyse om en våpeneiers skikkethet til politiet. 
#  Egenerklæringer,  (helsetilstand, bruk av medisiner, lovbrudd etc.) 
# Endring av behovskravet til kun konkurranseskyting.
#  Registreringsplikt på plomberte våpen. 
#  Gebyrer for å inneha jakt- og idrettsvåpen.
#  Meldeplikt til politiet for leger, psykologer og optikere. 
#  Helsepersoner skal ha tilgang til våpenregisteret. 
#  Skytterforbundene skal ha tilgang til lagenes medlemsregistre. 

Forslaget ble lagt på is av nåværende regjering, men skal behandles i vårsesjonen. 
Det var også foreslått at våre sportsvåpen skulle oppbevares i sentrale lagrings anlegg. Her var NV og jeg 
meget aktiv ovenfor Stortinget og dette forslaget ble stoppet. 
Dersom AP kommer i regjering i 2017, ligger Sverre Bøsei`s, AP, forslag, som ble vedtatt på AP`s 
landsmøte i 2013, klar: 
”I respekt for de 69 døde på Utøya 22 juli 2011, og i Monica Bøseis ånd, tillater jeg meg å fremme 
følgende forslag til Arbeiderpartiets landsmøte i 2013: 
Arbeiderpartiet går inn for at det i kongeriket Norge innføres et totalforbud mot halvautomatiske rifler i 
privat eie. 
Likeledes innføres det et totalforbud mot pistoler og revolvere i privat eie.” 
Kommentarene fra Sverre Bøsei (Far til Monica Bøsei som ble drept på Utøya):
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”Noen av oss har arbeidet i lengre tid med et notat, en grundigere motivering og mer utfyllende 
kommentar til den nye våpenloven.  
Dette fordi vi ønsker å begrunne så godt som mulig, og fordi det er svært viktig å møte den velorganiserte 
våpenlobbyens til dels aggressive verbale angrep, med mest mulig vesentlig og saklig argumentasjon, og 
invitasjon til samarbeid. 
Vi legger ikke skjul på at det er hardt arbeid, besluttsomhet og mye vilje, og ikke minst godt politisk 
håndtverk som skal til for å lykkes” 
Are Tomasgard,AP,: Ordfører i Sørum uttalte dette: 
”Jeg støtter Sverres arbeid for å oppnå forbud av halvautomatiske våpen i Norge.  
Etter samtaler med noen av landets ypperste jegere og friluftsmennesker, har jeg kommet til den 
konklusjonen at et slikt forbud ikke vil berøre jegertradisjoner eller aktverdige aktiviteter knyttet til våpen 
i Norge. Et forbud vil være helt i tråd med 22.julikommisjonens anbefaling. ” 

AP`s landsmøtevedtak om totalforbud mot halvautomatiske rifler, pistoler og revolvere i privat eie, ligger
som et spøkelse over vårt sport. Mange av forslagene til ny våpenlovgining vil forandre vår hverdag 
fullstendig. Gjennom NV`s advokatfirma har jeg, og kommer fortsatt til engasjere meg intensivt for å 
stoppe disse forslagene. Denne hatten er jeg stolt av å bære. 
Jeg ber på det sterkeste at NSU går gjennom forslaget til nye våpenlovgivning på nytt og ikke  blir stående 
med kun denne høringsuttalelsen: 

Høringssvar –NOU 2011: 19. Ny våpenlov. 
Vi (NSU) har følgende kommentarer til forslag til ny våpenlov: 
Kapittel 27.3 - Skytter og våpensamlerorganisasjoners plikt til å overvåke egne medlemmers oppførsel på 
og utenfor skytebanen. 
Vi sier oss enige i utvalgets mindretall (Dedichen, V. Nilsen og Tønnesen) som mener at organisasjonene 
ikke skal ha det tunge ansvaret en lovpålagt plikt til å rapportere uheldige hendelser er.  
Kapittel 35- Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Vi er imot å innføre årlig gebyr for å eie eller inneha skytevåpen. 
Å bruke 120 nye årsverk for å skjerpe kontrollen med våpeneiere som allerede er funnet skikket av politiet 
synes noe overdrevet. Det finnes sikkert andre oppgaver innen samfunnssikkerhet og kriminalomsorg hvor 
disse årsverkene kan gi betydelig større effekt. 

Min og NV`s høring vedr. ny våpenlovgivning, Høyesterettsdommen, andre saker, bla. kal. .50 S&W 
forbudet, er for omfattende til å presentere her, finner du med utførlige kommentarer på: 
www.nv.no
Jeg anbefaler alle å engasjere seg og si fra til justiskomiteen og politikerne hva du mener om disse 
forslagene. Du står fritt til å bruke NV og mine kommentarer. 

Med hilsen

Are Fosjord 
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Muskedunderen, fra arkivet av MDS

Mens vi venter på at Muskedunder arkivet 
blir lagt ut på vår nettside  vil jeg i denne 

spalte publisere utvalgte artikler og annet ku-
riosa fra gamle Muskedundere. For en histo-
rieinterresert nisse som meg er det spesielt 
de første nr. fra 80- og 90 tallet og spesielt, 
spesielt annonsene som, for det meste, er 
hånd- og maskinskrevet samt håndtegnet, 
som fanger min interesse.
Hva kostet en svartkruttrevolver i 1986?
Vel, svaret finner du under.
     
    Presentasjonen av dette materiale vil ikke 
foregå i kronologisk orden. Grunnen til dette 
er at NSU ikke besitter årgang 1, altså de 
aller første Muskedundere. Er det noen der 
ute som har disse utgavene så er styret meget 
inerresert i å låne disse for å skanne de inn og

Faximile av annonse i Muskedunderen nr. 4 1986
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legge de til arkivet. Hvem vet, kan-
skje det til og med vanker en liten 
oppmerksomhet til de som i sin god-
het vil låne oss sine eksemplarer.
Vi lover å returnere de i god stand.
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Fra Muskedunderen nr. 4 1986, årgang 2. Forfatter? Sterk mistanke at Asbjørn Forstervold er 
mannen bak både tekst og strek.



Ah, det var tider da det gikk ann å skaffe seg et adekvat hånd- eller langvåpen uten 
å tømme lommeboken og bank kontoen helt. Det ser ut som prisene nærmest har 10 
doblet seg siden 1987. Annonse fra Muskedunderen nr. 1 1987, årgang 3.

Vel, enklere kan det neppe gjøres.
Ta et stykke papir, skriv ned ditt bud-
skap med blyant eller kulepen, legg 
på en logo og en overskrift, vips så 
har du en annonse.
Fra Muskedunderen nr. 1 1987, 
årgang 3.
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Patronrulling har vært et tema i flere artikler opp gjennom årene.
Dette må være den første om dette tema. Fra Muskedunderen nr. 1 1987, årgang 3.
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Den observante leser har sett at artikkelen er undertegnet A. F. Jeg går ut fra at det er NSU sin 
daværende sekretær Asbjørn Fostervold som er mannen bak initialene og artikkelen.



Terminlister 2015

Lør. 05. desember 11.00 25 + 50 m  TPK  Jonsvannet        
Søn. 20. desember 12.00 25 + 50 m  HFP  Saktval         

Gjenstående stevner 2015 Midt - Norge

Hell Felt & Perkusjon (HFP): Skatval
Stein Erik Vigen. 

E-Post: kentucky@online.no

Kontaktpersoner klubber/lag Midt - Norge:

Trondhjem’s Pistolklubb, Svartkruttgruppa 
(TPK): Jonsvannet
Morten Andresen.  
E-Post: mortenandersen40@gmail.com

Eidsberg Flint & Perkusjon.

Innbyr til Ribbefelt den 26/12-2015.

Vi møtes på Eidsberg Flint & Perkusjons bane i Hærland.
Det skytes totalt 20 skudd på forskjellige avstander og figurer. 

Det skytes to klasser, rifle og revolver. Det blir medaljer til 
de tre beste i hver klasse, vinneren sammenlagt av begge

klasser blir kåret i år også. 
Prisen pr. klasse er kr. 100,- 

Møt opp tidlig, for dagen er kort. Ribbefelten avlyses aldri på 
grunn av været. Det vil på lik linje med foregående år bli 

muligheter for kaffe og noe å bite i på skytterhuset. 
Vi i Eidsberg Flint & Perkusjon 

ønsker alle velkommen til årets Ribbefelt.                                                                                                                      
EFP.
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NB! Styret forutsetter at arrangørklubbene skaffer til veie de nødvendige politi 
tillatelsene for stevner som går utenfor allerede politigodkjente anlegg.
Styret
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Artikkel     Pris   Enhet
300 meter-skiver    kr.   30,–  pr. skive 
Innstikk til 300 meter-skiver  kr.   10,–  pr. innstikk 
200 meter-skiver    kr.   25,–  pr. skive 
Innstikk til 200 meter-skiver  kr.   10,–  pr. innstikk 
Halvmeterskiver    kr.     5,–  pr. skive 
Innstikk til halvmeterskiver  kr.     1,–  pr. innstikk 
Muskettskiver    kr.   25,–  pr. skive 
Innstikk til muskettskiver   kr.   10,–  pr. innstikk 
Store lapper     kr.   50,–  pr. 1000 stk. 
Stoffmerker     kr.   50,–  pr. stk. 
Klistremerker    kr.   10,–  pr. stk. 
Nåler      kr.   25,–  pr. stk. 
Medaljer      kr.   35,–  pr. stk. 
Tolkesett     kr. 500,–  pr. sett 
DVD-film     kr. 150,–  pr. stk. 
Poloskjorte med trykk   kr.  50,–  pr. stk. 

NSU-artikler

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

o-deb@online.no

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

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



Originalvåpen
Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
Miquelet   Oddvar Deberitz  N&S    93 p.  02.12.2012  Korsfløyta 
Maximillian  Dag M. Winge  TMS    81 p. 17.08.2012  Pforzheim
Vetterli   Eldar Gulli  N&S    97 p.  19.04.2009  Korsfløyta
Valkyrie   Linda Johansen  N&S    88 p.  12.02.2012  Korsfløyta
Whitworth  Ragnar Hegge  TGMC    94 p.  1988   Finland
Minié   Dag Magne Winge  TMS    89 p.  28.08.2015  Barcelos  NY
Cominazzo  Odd Flomark  OKTS    85 p.  25.05.1998  Breimyra
Kuchenreuter  Odd Flomark  BPK    94 p.  08.05.2000  Maridalen
Colt   Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  29.04.2004  Kongsvinger
Tanegashima  Oddvar Deberitz  N&S     95 p.  29.08.2015  Barcelos  NY
Tanegashima  Petter Hoberg SCS   81 p. 09.08.2007 Parma
lang kolbe
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S    85p. 29.08.2015  Barcelos  NY
Hizadai   Petter Hoberg    SCS       87p.  09.08.2007      Parma
lang kolbe  
Remington  Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  21.07.2012  København
S&W   Dagfinn Torp  KBT    96 p.  30.06.2012  Eidsberg
4’’’ kammerlader  Rune Stensrud  KBT    90 p.  20.04.2008  Korsfløyta
18 lødig mil.  Eldar Gulli  N&S    96 p.  22.08.2009  Lunner
kammerlader 
Perkusjonsmuskett Per Østby  EFP    95 p.  05.07.2003  Årnes
Bakladet perkusjon Willy Morten ESS   93 p. 27.06.2015 Raumnes  NY       
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    95 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Pennsylvania  Dag M. Winge  TMS    83 p.  08.01.2012  Jonsvannet
12,17x44  Dagfinn Torp  N&S    95 p.  20.06.2010  Kongsvinger
Jarmann   Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  22.04.2012  Korsfløyta
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  163 p.  14.04.2012  Korsfløyta
Buntline  Dagfinn Torp KBT   69 p. 31.05.2015 Egebergbanen  NY

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

Replikavåpen
Miquelet   Dag M. Winge  TGMC    94 p.  22.01.2000  Skatval
Miquelet  Oddvar Deberitz N&S   94 p. 08.08.2015 Barcelos  Tangering
Maximilian  Per Østby  EFP    94 p.  11.08.2006  Bordeaux
Minié   Trond Berger  EFP    96 p.  06.06.1997  Eidsberg
Whitworth  Per Østby  EFP  100 p.  21.03.2004  Korsfløyta
Vetterli   Oddvar Deberitz  N&S  100 p.  25.08.2005  Kongsvinger
Valkyrie   Marianne Berger  EFP    96 p.  29.05.2004  Korsfløyta
Cominazzo  Are Fosjord  SCS    94 p.  08.05.2000  Maridalen
Kuchenreuter  Odd Flomark  OKTS  100 p.  07.06.1994  Onsrud
Mariette   Ketil Berntsen  HFP    98 p.  23.06.1996  Skatval

Norske rekorder
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Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
Tanegashima  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  15.07.2007  Eidsberg
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  13.05.2007  Kongsvinger
Pennsylvania  Per Østby  EFP    96 p.  25.07.2009  Åsheim
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Remington  Per Østby  EFP  100 p.  22.05.2005  Korsfløyta
S&W   Morten Andresen TPK   98 p.  06.07.2013 Verdal
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen  EFP    95 p.  05.07.2009  Ørnfjell
Jarmann   Rune Stensrud  KBT     96 p.  06.04.2014.  Korsfløyta
Tanzutsu  Oddvar Deberitz  N&S    84 p.  29.01.2012  Korsfløyta
Remington revolver Are Forjord  SCS  180 p.  03.06.2015  Korpåsen  NY
Donald Malson  Are Fosjord  SCS   87 p.  17.06.2015  Korpåsen  NY
Buntline  Oddvar Deberitz N&S   79 p. 31.05.2015 Egebergbanen  NY

Hagle
Lorenzoni  Sondre   N&S   22 duer  25.04.2014  Grimstad
  Nordhagen 
Manton   Sondre   N&S  22 duer  16.06.2012  Stemtjønn
  Nordhagen  
Pape   Oddvar Deberitz  N&S   23 duer  31.08.2014   Korsfløyta

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

Lagrekorder 
Klasse  Klubb/lag  Poeng Dato  Sted
Adams   Kongsvinger B. P. T.  265 p.  29.06.2012  Eidsberg
Lucca   Eidsberg Flint & P. R  269 p.  29.06.2014  Jonsvannet
Peterlongo  Tromsø Pistolklubb  278 p.  10.06.1995  Eidsberg
Forsyth   Schedsmoe C.S   279 p.  03.07.2004  Eidsberg
Wogdon   Schedsmoe C.S.   261 p.  05.07.1997  Eidsberg
Halikko   Nord & Sør   267 p.  22.04.2012  Korsfløyta
Magenta   Eidsberg Flint & P.   265 p.  07.07.2002  Eidsberg
Pforzheim  Eidsberg Flint & P. R/O  286 p.  05.07.1998  Eidsberg
Rigby Cup  Eidsberg Flint & P.   281 p.  05.07.1998  Eidsberg
Scandinavian Cup  Kongsvinger B. P. T.  273 p.  05.07.2003  Årnes
Remington original Kongsvinger B. P. T.  268 p.  15.04.2012  Korsfløyta
Remington replika  Eidsberg Flint & P.   288 p.  01.07.2012  Eidsberg
Gustav Adolph  Nord & Sør   254 p.  09.04.2011  Korsfløyta
Enfield   Nord & Sør   271 p.  30.06.2012  Eidsberg
Pauly   Nord & Sør   224 p.  15.04.2012  Korsfløyta
Kossuth  Eidsberg Flint & P.  244 p. 27.06.2015 Raunes  NY
18 lødig   Nord & Sør  267p. 11.05.2014 Korsfløyta
kammerlader
18 lødig   Kongsvinger B. P. T. 267p. 29.06.2014 Jonsvannet  Tangering
kammerlader

Hagle
Hawker   Nord & Sør   44 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Batesville  Nord & Sør   60 duer  25.04.2014  Grimstad
Husqvarna   Nord & Sør   46 duer  25.04.2014    Grimstad
Kongsberg   Nord & Sør    46 duer   25.04.2014   Grimstad
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Returadresse:

NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
FINNHOLTVEGEN 848
2114 DISENÅ

Julenisse!
Listen fra NSU sine 
medlemmer har 
lekket!

Kilde The Indianapolis Star Creators.com Gary Varvel


