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Hovedsaken i årets siste Muskedun-
der er en meget god og fylldig rapport 
fra VM 2016.
En glad, liten gjeng riste ned til 
Ungarn for å forsvare Norges ære.

Resultatene til de bolde skyttere ble 
kanskje ikke slik at man klater opp 
på en hver fjelltopp for å kingkaste 
det gode budskap over det ganske 
land men i de øvelsene som vikelig 
betyr noe i historisk sammenheng ;-) 
nemlig klassene Berdan, Trapper og 
Gettysburg gjorde de Norske gutta 
det meget bra.
Det varmer en militærhistorisk nærd 
som meg.

En lenge etterlengtet rapport fra 
årets NM Leirdue har endelig dukket 
opp og befi nner seg nu inne i bladet.

Det har kommet meg for øret at det 
er noen som ikke vet adressen til vår 
nettside. Altså:
www.norsksvartkruttunion.no
Der vil du fi nne informasjon om 
nasjonale og internasjonale stevner 
samt resultater fra disse mm. 
Styret søker å holde siden oppdatert 
til enhver tid slik at resultater og an-
nen relevant informasjon kommer 
raskere ut til medlemene enn via 
de 4 utgavene av Muskedunderen i 
året.

Tradisjonen tro ønsker MD snekkern 
dere alle en velsignet Jul og et godt 
og treffsikkert år 2017.

 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 generalfor-
samlingen d. å.

Portrett av Peter Wessel Tordenskiold malt av Jacob Coning i 1720.Portrett av Peter Wessel Tordenskiold malt av Jacob Coning i 1720.
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Kontaktinformasjon NSU

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

Styret
President   Ståle J. Helland      stale.helland@outlook.com Tlf. 918 58 920
Visepresident Ove Bø  ove.boe@siemens.com           Tlf. 920 24 645
Sekretær  Per Ljørgodt per.ljorgodt@hotmail.com Tlf. 922 64 088
Kasserer  Oddvar Deberitz o-deb@online.no             Tlf. 62 96 43 80    Mob. 977 63 412
MLAIC delegat Dag Magne Winge damawing@online.no             Tlf. 73 92 66 72    Mob. 952 07 493

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

Webadesse: www.norsksvartkruttunion.no

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

Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Kontonummer: 0530.10.18985    
Medlemskontingent: 200,-
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Her vil jeg presentere et litt 
spesielt verktøy for klassen 
Tordenskjold. Altså, man 

tager en lett utrangert mod. 1911, fjerner løp og låskasse, 
sveiser så inn et nytt løp påmontert fl intlås og vips så har 
man et godt Tordenskjoldverktøy med ergonomisk skjefte.
Helt genialt, spør du meg!
MDS

Portrett av Peter Wessel Tordenskiold malt av Jacob Coning i 1720.



Det signerte referatet fra generalforsamlingen er på plass og styret har 
justert våre lover deretter. Med hensyn til skytereglementet, så har 

vi i skrivende stund kun en kladd av referatet til delegatmøtet i MLAIC, 2016. Her er det 
en del justeringer som vi må forholde oss til. Vi informerte i Muskedunder 3/2016 om de 
nye kravene til beholdere for fengpanne krutt. Nå skal disse være av plast. Det har også 
på de to siste delegatmøtene (2014 og 2016) vært en del diskusjon om hva som er tidsrik-
tige siktemidler for fl intlåsrifl er. Denne diskusjonen er viktig for en del av dere siden den 
konkluderer med at det blir forbudt å bruke en del av de replika siktemidlene som er i 
handelen. Følgende er klippet ut av overfor nevnte kladd med alle reservasjoner om hva 
som det vil stå i den endelige versjonen:

‘‘’No. 6: previous minutes: English fl intlock rifl es 4.7.E. Sights must be commensurate with 
the time. English fl intlock rifl es never had ring foresights. Historical research indicates that 
no fl intlock rifl es were fi tted with ring sights. The Commission will propose that ring fore-
sights be removed from all fl intlock rifl es.

No. 10 Agenda items; Agenda item (f). Flintlock rifl e sights: Moved by Great Britain and
Commission, seconded Belgium that in future the use of ring foresights be banned and only 
laid or picket sights be used in all future fl intlock rifl e events. For 23. Against 1. Motion 
Carried.’’

Vi vil oppdatere skytereglementet når vi har det godkjente referatet fra delegatmøtet i 
2016.

For hagleskytterne blant oss har vi en liten gladmelding: Miljødirektoratet har forlenget 
vår dispensasjon for bruk av blyhagl til ut 2018. I samme skriv informerte direktoratet at 
import og eksportforbudet for blyhagl er opphevet. 

På vegne av styret ønsker jeg dere en God Jul og et Godt Nytt År

Ståle J.Helland
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Presidenten har ordet

Midt - Norge
Søn. 18. desember 12:00 25 m/50 m HFP Skatval

Søn. 28. desember 12:00 30 skudd felt RPK Rissa

Mid N

Terminlister gjenværende stevner 2016

Man. 26. desember (09:00) Felt (ribbe) EFP Hærland

Ribbefelten, se innbydelse side 24

Østlandet

Hell Felt & Perkusjon (HFP): Skatval
Stein Erik Vigen. Telefon 748 00 761
E-Post: kentucky@online.no

Rissa Pistolklubb (RPK)
Ivar H. Olsen
E-post: ivar.ols@icloud.com

Eidsberg Flint og Perkusjon EFP
Eidsberg
Kjell Bergersen
Tlf.: 918 49 940
E-post: kjberg3@online.no



Rapport fra VM 2016

VM BANE I SARLOSPUSZTA UNGARN 13/8 – 21/8-2016

Torsdag 11/8 Startet Dagfi nn Torp, Oddvar Deberitz, Sondre Nordhagen, Dag 
Magne Winge og Per Ljøgodt på den lange veien ned til Ungarn og det 27ende VM 

i regi av MLAIC.
Dag Magne hop-
pet på bussen 
som vi delte med 
det Svenske la-
get kl. 05.00, 
mens resten 
hoppet på sam-
men med Johan 
Karlsson i Ljun-
gby kl. 16.00. 
Andersson buss 
stilte med en to 
etasjers doning 
med bistro i ned-
erste etasje. Ulla 
regjerte her og serverte både vått og tørt. Vi tok ferje fra Trelleborg til Travemünde 
før vi neste morgen tok fatt på de 101 milene frem til neste overnatting i Linz i Øs-
terrike. Lørdag morgen var vi klar for de siste 51 milene frem til skytebanen som 
lå på et sted som het Sarlospuszta. (ca 10 mil forbi Budapest) Området bestod av 
3 hoteller på et stort område i utkanten av en nasjonalpark. Etter en del språk-
problemer ble vi sendt i vei med vår mega buss bortover en smal vei for å fi nne en 
alternativ innkjøring da bussen ikke kom inn porten. Språkproblemene førte til at 
vi havnet langt ut i bushen og all honnør til sjåføren som tross stygge riper i lakken 
klarte å få snudd bussen.

På vei tilbake så sjåføren et skilt med skytebane og 
han skrapet ytterligere opp bussen for å komme 
inn den smale veien. Først da vi var kommet helt 
inn fant vi ut at vi var kommet til feil bane. Vi 
havnet på haglebanen som var et veldig stort og 
fl ott anlegg med 4 separate baner.
Tilbake til start i vakta og med en mann i front på 
en ATV kom vi omsider inn riktig port og opp til 
bygget som huset sekretariatet etc.
Første post på programmet ble å frakte/bære (vi 
hadde selvfølgelig glemt traller og vi kunne bare 
se misunnelig på svenskene) alle våpnene ned til 
konferansesalen hvor vår etter hvert gode venn 
Jákó Csaba hadde innlosjert seg. Han hadde tatt 

med seg senga og sov blant alle våpnene. Alltid blid de gangene vi har innom for 
å hente og avlevere våpen/utstyr. Undertegnede hadde gleden av å ha en hyggelig 
vinsmaking med ham siste dagen da han hadde tatt med seg vin som han og hans 
far hadde laget.far hadde laget. 4

Det Norske (i grønt) og det Svenske (ingen tvil) lag forran bussen til Andersson

MLAIC delegaten (Nalle) og Dagfi nn på 
bussen, rett før delegaten stemmer i 
med sangen, en buss sjåfør, en buss 
sjåfør...
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Hotell «Aranyhomok» i Kecskemét 
neste og det viste seg at det var 45 
minutter å kjøre dit. Følte for å synge 
«hompetitten» av Prøysen for makan 
til humpete bygdevei. Søndag var vi 
på plass utenfor sekretariatet da vi i 
det norske laget hadde frivillig stilt 
opp for å foreta våpenkontroll i tids-
rommet 09-12. Sjefen sjøl for hele 
VM Balázs Németh stilte sjøl sporty 
opp klokka 08.00 for å sjekke våre 
våpen slik at vi rett etter kontrollen 
kunne dra ned på banen for trening. 

Dag Magne brukte hele dagen og kvelden med på delegatmøtet. 
Sjokk! Banen lå 600-700 meter fra hovedbygningen. Hallo…umulig å bære alt av 
utstyr helt ned dit. Heldigvis hadde de satt opp transport og vi fi kk tak i en bil som 
kunne få fraktet oss og utstyret ned dit. Treningen på søndag ble veldig amputert 
p.g.a. våpenkontrollen, men vi fi kk jo skutt noen skudd. Arrangøren hadde ikke 
tatt høyde for at vi skulle ha våpenkontroll og hadde satt mange av våre treningsti-
der opp fra kl.09.00.
Mandag ble en roligere dag hvor 
det var mest Per som fi kk tre-
ningstid siden han skjøt med 
en del ukjente våpen. Per hop-
pet inn på 4 dagers varsel da en 
skytter ikke kunne dra nedover. 
Dag Magne fi kk endret navnet 
på skytteren, men ikke klassene 
som var satt opp. Transporten til 
og fra banen begynte nå å funge-
re da de satte inn 2 tospann med 
hest og vogn som gikk i shuttle 
til og fra banen. Vi fi kk klar be-
skjed om at vi ikke fi kk lov til å 
gå denne veien da de var redd for 
at vi skulle bli «angrepet» av vill-
svin. Vi hadde jo så mye utstyr 
at vi måtte fylle to vogner for å 
få ned og opp utstyr og folk. De andre lagene hadde biler så det var stort sett vi og 
svenskene som hadde denne transporten med utstyr hver dag.
Tirsdag var første konkurransedag og vi var klare, men trøtte. For å nå dagens før-
ste start hver dag klokka 0900 hadde Jim Eriksson ordnet med hotellet slik at vi 
kunne få frokost fra klokka 0615 før bussen gikk kl.0645.
Dag Magne kastet inn håndkleet i Maximilian O da kroppen ikke ville fungere den-
ne dagen. «Nalle» var allikevel med oss på banen og var til god hjelp der han satt 
med kikkerten og noterte for oss andre. Innimellom ruslet han rundt og klemte på 
damene og var et muntrasjonsråd. 

Koz på vår favorittrestaurant

Ungarerne tar det globale miljøproblem på alvor og gjen-
innfører et miljøvennlig transportmiddel. Dagfi nn og alt ut-
styret lar seg transportere til standplass med denne fl otte 
ekvipasjen.
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Vi andre ruslet rundt og handlet varer eller var i kantineteltet for å kjøpe vann. 
Kantineteltet hadde ikke mye å by på, men det viktigste var vann og hamburgere 
til lunch. Per var vel den med mest nerver denne dagen da dette var noe helt an-
net enn et DM på Korsfl øyta. »Husk å si fra om pusseskudd, ikke ha benet utenfor 
streken, husk å sette lokket på boksen med hetter mellom hvert skudd etc.». En feil 
og du risikerer å bli diska, men det gikk greit.

Gledeligst denne dagen var Oddvars 6 plass i Tanagashima. 
Resten av resultatene ble:

Maximillian R  -  Sondre 25 plass med 72 poeng.
Colt   - Oddvar 73 plass med 81 poeng.
Tanegashima O  - Oddvar 6 plass (og diplom) med 87 poeng.
Vetterli O  - Per 34 plass med 58 poeng.
Vetterli R  - Oddvar 47 plass med 92 poeng.
Vetterli R  - Dagfi nn 64 plass med 87 poeng.
Vetterli R  - Sondre 67 plass med 86 poeng.
Pforzheim  - Sondre, Oddvar og Dagfi nn 15 plass med 265 poeng.

Kvelden ble avsluttet med åpningsseremonien som tok ca. 2 timer. Taler fra høyt-
stående Ungarske embetsmenn før underholdningen avsluttet kvelden. Folkedans 
og oppvisning av gamle kampteknikker. Varmt var det og beviset kom da soldaten 
ved siden av oss gikk i bakken.
Vi var fornøyde med dagen og nordmenn og svensker hoppet over forfriskningene 
som vi ble bydd på av arrangøren. Siden Johan tok gull ble det champagne utenfor 
bussen istedenfor.

Etter endeløse taler av 
Ungarske dingnitærer er det 
MLAIC sin nye generalse-
kretær Gerhard Lange som 
åpner VM.

Oppvisning av staute soldater 
fra en lokal militærhistorisk 

forening



Onsdag våknet vi opp til 
en overskyet himmel, men 
siden vi bare hadde hatt 
knallvær og sterk varme 
regnet de fl este med at 
dette forsvant fort.
Den gang ei. 5 minutter på 
9 og Oddvar sto klar med 
musketten. Da åpnet alle 
himmelens sluser seg og 
det sto i bakken. Redde 
det som reddes kan. Van-
net fosset inn i teltene og 
det var bare å få alt opp på 
bord og krakker. Oddvar 
ville gjerne skyte da dette 
var perfekt muskettvær, 
men andre protesterte og 
da ble skytinga klokka 9 

avlyst. Siden vannet fremdeles fosset ned måtte også skytinga klokka 10 utsettes. 
Alle lagene fi kk skyte på slutten av dagen. Sola kom frem i løpet av dagen.

Ingen stor dag for de norske farger, men vi hadde det koselig lell og resultatene ble:
Kuchenreuter R  - Oddvar 31 plass med 92 poeng.
Kuchenreuter R  - Dagfi nn 45 plass med 91 poeng.
Kuchenreuter R  - Per 95 plass med 55 poeng.
Hizadai O  - Oddvar 7 plass med 86 poeng.
Miquelet R  - Oddvar 9 plass med 88 poeng.
Miquelet R  - Dag Magne 14 plass med 81 poeng.
Miquelet R  - Sondre 14 plass med 81 poeng.
Pennsylvania R  - Sondre 33 plass med 88 poeng.
Forsyth   - Oddvar, Dagfi nn og Per 16 plass med 238 poeng.
Halikko   - Oddvar, Sondre og Dag Magne 4 plass med 250 poeng.

Champis ble det lell for Johan tok gull igjen.

Torsdag morgen og ny varm dag med sol fra skyfri himmel. Ja det var så varmt at 
fettet rant av kulene rett etter at du hadde smurt dem. Mest spent igjen var under-
tegnede som skulle skyte mariette og Donald med sin Colt dragon. Kjøpte våpenet 
for rundt 10 år siden, men har vel skutt med det maks 5-6 ganger. Noen kommen-
terte at jeg måtte være veldig sterk, men andre så på meg som gal som skulle skyte 
med et våpen som veier rundt 3 kilo ferdig ladet. Umulig å holde et slikt monster 
stødig noe resultatene også viser.

Åpningssermoni i varmen
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Resultatene på dag 3 ble:

Mariette  - Dagfi nn 20 plass med 93 poeng.
Mariette  - Sondre 121 plass med 79 poeng.
Mariette  - Per 129 plass med 23 poeng.
Donald Malson R - Dagfi nn 47 plass med 71 poeng.
Donald Malson R - Per 78 plass med 6 poeng.
Remington R  - Dagfi nn 34 plass med 164 poeng.
Remington R  - Per 74 plass med 6 poeng.
Minie O   - Dag Magne 34 plass med 75 poeng.
Minie R   - Sondre 23 plass med 86 poeng.
Minie R   - Oddvar 29 plass med 85 poeng.
Minie R   - Dagfi nn 32 plass med 84 poeng.
Peterlongo  - Sondre, Dagfi nn og Per 18 plass med 195 poeng.
Magenta  - Sondre, Dagfi nn og Oddvar 7 plass med 255 poeng.

Under over alle under jeg kom IKKE på sisteplass i Mariette.
Tradisjonen tro ble det champis også denne dagen.

Fredag og siste offi sielle skyte dag ble like varm som den foregående. Nå var det 
ikke bare fettet på kulene som rant men også på oss. Har glemt å nevne maten i 
Ungarn. Den var fantastisk god og for noen porsjoner. Tallerkenen var enorm og det 
var lasset som lå oppe på den også. En dag skulle vi avslutte med en «liten» dessert 
med en iskule. Ja da. Porsjonen var like stor som middagen og vi satt og gulpa i 
timer etterpå. Jeg gikk opp 3 kilo på turen så det sier vel litt om maten. Fullt midd-
agsmåltid med drikke kostet dessuten mellom 100-200 kroner.
Resultatene denne dagen ble så som så, men vi var da med.

Lamamora R  - Oddvar 14 plass med 93 poeng.
Lamamora R  - Dagfi nn 26 plass med 91 poeng.
Lamamora R  - Sondre 57 plass med 84 poeng.
Whitworth O  - Per 20 plass med 49 poeng.
Withworth R  - Dagfi nn 35 plass med 92 poeng.
Enfi eld   - Oddvar, Dagfi nn og Sondre 13 plass med 268 poeng.

ENDELIG LØRDAG. Nå skulle vi få sove en time lenger siden start var satt til klokka 
10. Dagen skulle brukes til å skyte klasser som var utenfor det offi sielle VM pro-
grammet. Det var kun Dag Magne som valgte å ikke skyte i dag, men han ble med 
til banen for å lese skiver for oss.
Det skulle vise seg at denne dagen skulle bli den varmeste på hele turen og dagen 
ble et sant helvete. Det ble mange turer i teltet for å kjøpe vann.
Det var 3 klasser som skulle skytes Berdan (50 meter), Trapper (50 meter) og Get-
tysburg som er 100 meter stående i full uniform. I tillegg skulle venstre arm være 
strukket helt ut. 
Jeg hadde med min gamle kammerlader fra 1857 og han ble med det den første 
norske som skjøt med kammerlader i et VM. Varmen gjorde sitt til at det var nesten 
umulig å få til en jevn serie. Ved innskyting fant vi ut at jeg måtte sikte nederst på 
skiva. Første 4 skudd satt i 9’ern, så kom en åtter. Da begynte trøblet. To neste 
skudd satt oppe i 6’ern. Senka siktebildet lenger ned, men tre skudd satt øverst på 
skiva. Senka siktebildet til langt under skiva og da kom 3 stk 7’ere. 
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Utrolig frustrerende, men varmen fi kk «gamla» til å reagere på den måten og det var 
det ingen ting å gjøre med.
Siste klasse denne dagen var Gettysburg og det var det moro og se på. Alle stilte i 
full uniform og det var ikke morsomt i varmen. Man kunne virkelig se at skytterne 
led seg gjennom dette. De skjøt stående og venstre arm skulle være strekt rett ut. 
Det er ikke lett og de beste hadde en egen teknikk slik at de ikke fi kk all vekten av 
rifl a på denne armen. Gettysburg ble den beste klassen vår i VM og Dagfi nn fi kk 
endelig sin første individuelle VM medalje.  Vi maste om at Dag Magne måtte åpne 
champagnen som han hadde kjøpt første dagen, men den var så varm at vi ikke tok 
sjansen på å åpne den.

Resultatene ble:

Berdan  - Per 17 plass med 77 poeng.
Trapper  - Sondre 8 plass med 87 poeng.
Gettysburg - Dagfi nn 2 plass med 85 poeng.
Gettysburg - Sondre 4 plass med 81 poeng.
Gettysburg - Oddvar 5 plass med 77 poeng.

Siden vi var ferdig så tidlig 
gledet vi oss til å kunne utfor-
ske byen før vi skulle på ban-
ketten om kvelden. Vi hadde 
jo bare sett hotellet og noen 
restauranter så langt. Den 
gleden ble kortvarig. Alle bu-
tikker i hele byen var stengt 
og folk gikk rundt i fi nstasen. 
Det viste seg at det var Un-
garns nasjonaldag. Det ble 
altså ingen handling av Un-
garske suvenirer på oss.
Rask liten lunch på hotellet 
før de fl este gikk for å ta en 
liten strekk.

Da kvelden kom var det 6 
Svenske og alle de norske som skulle på banketten. Bussjåførene fi kk fri og vi 
hadde bestilt 2 drosjer som skulle ta oss tur/retur. Banketten begynte ute med 
premieutdeling og det var stas å se Dagfi nn der oppe på pallen. Siden gikk vi inn 
og forsynte oss av den enorme buffeen med masse ungarske retter og det var fri fl yt 
i baren hele kvelden. Det ble en minnerik kveld med mye utveksling av pins etc.

Søndag morgen dro vi av gårde kl. 07.00 og det var en meget trøtt gjeng som satt 
der.
Bussturer er kjedelige og det hendte ikke mye bortsett fra små stopp underveis. 
Før vi tok siste etappe ned til båten var vi innom et enorm senter i Lübeck hvor vi 
handlet kvota. Etter avskjed med Svenskene i Ljungby lastet vi opp vår henger og 
satte kursen mot hjemlandet. Vi ble stoppet i tollen på Svinesund og tollerne trodde 
vel de hadde gjort sitt livs varp når de alle våpnene i henger’n, men alle papirer var 
i orden og vi ble ønsket god tur videre.

Fra høyre, menig sørstat (Edward Schneeman) , offi ser sørstat 
(Oddvar Deberitz) og Ungarsk som forøvrig var sjefen for hele VM, 
Balãzs Nemeth



Alt i alt var det en kjempetur og mange nye vennskap er knyttet 
på tvers av landegrensene. Dette var en opplevelse for livet og jeg 
anbefaler alle som har muligheten å bli med på EM eller VM.

Med VM hilsen fra førstereisgutt
Per Ljøgodt

Scener fra et VM:

Skivekikker Oddvar i aksjon Skivekikker “Nalle” ditto

Banketthygge. Bilde og opplagte herrer (bortsett fra Sondre 
som sovnet) kozer seg på banketten.

Per og gamla i aksjon
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NM Leirdue 2016

NM-Hagle, Fjærebanen i Grimstad 28.-29. mai 2016

NM-hagle ble i år arrangert på Fjærebanen i Grimstad. Været var ganske 
greit, og det kom mange blide folk fra øst og vest. Men som ofte er der 
dessverre bare to andre klubber utenom arrangørklubben som kommer til 
solskinnskysten Grimstad. N&S stilte mannssterke opp og tok med seg alle 
gulla hjem til Østlandet, og tre nye norgesrekorder i lagskyting. KGP stilte 
med masse krutt og godt humør, og Justnæsvippen ble tatt frem igjen. To-
talt ble det skutt 48 starter. Vi takker alle for oppmøte, og en spesiell takk 
til N&S som bidro til å gjøre dette mulig med verdifull hjelp. Sender også en 
takk til Tor Bjarne Justnæs for hjelp og fotografering underveis.

Med vennlig hilsen
Grimstad Svartkrutt Lag

11

“N&S stilte manns- 
sterke opp og tok 
med seg alle gulla 
hjem til Østlandet”.

Premieutdeling!
Legg merke til den 
fl otte pallen.
Premieutdeling 
på en stubbe, tja 
hvorfor ikke, det 
enkleste er ofte det 
beste.



12

Scener fra et hagle NM:
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Flere scener fra et hagle NM:



Manton R
Plass Skytter  Klubb Duer
  1.  Sondre Nordhagen  N&S  18
  2.  Tor Bjarne Justnæs  KGP  15
  3.  Oddvar Deberitz  N&S  15
  4.  Jørn Olav Larsen  GSL  11
  5.  Geir Arne Kjellsmoen  N&S    9
  6.  Roy Christiansen  GSL    7
  7.  Torfi nn Helberg  N&S    3

Manton O.
Plass Skytter  Klubb Duer
  1.  Sondre Nordhagen  N&S  17
  2.  Tor Bjarne Justnæs  KGP  12
  3.  Oddvar Deberitz  N&S    8

Lorenzoni R
  1.  Torfi nn Helberg  N&S  21
  2.  Sondre Nordhagen  N&S  21
  3.  Geir Arne Kjellsmoen  N&S  19
  4.  Oddvar Deberitz  N&S  18
  5.  Steinar Foss  GSL  16
  6.  Ragnar Holen  N&S  15
  7.  Jørn Olav Larsen  GSL  15
  8.  Roy Christiansen  GSL  11
  9.  Tor Bjarne Justnæs  KGP    7

Lorenzoni O.
  1.  Oddvar Deberitz  N&S  22
  2.  Jørn Olav Larsen  GSL  20
  3.  Tor Bjarne Justnæs  KGP  18
  4.  Sondre Nordhagen  N&S  17
  5.  Torfi nn Helberg  N&S  15
  6.  Geir Arne Kjellsmoen N&S    6
  6.  Tom Erik Reinertsen  KGP    6

Lefaucheux
  1.  Oddvar Deberitz  N&S  22
  2.  Sondre Nordhagen  N&S  19
  3.  Geir Arne Kjellsmoen  N&S  18
  4.  Torfi nn Helberg  N&S  15
  5.  Tor-Erik Østhagen  N&S  14
  5.  Ragnar Holen  N&S  14
  7.  Jørn Olav Larsen  GSL  13
  8.  Tom Erik Reinertsen  KGP    8
  9.  Arnfi nn Egeli  KGP    7
10.  Viggo Berrefjord  KGP    5
11.  Tor Bjarne Justnæs  KGP    4
12.  Geir Kahrs Andersen  KGP    2

Pape
  1.  Oddvar Deberitz  N&S  23
  2.  Torfi nn Helberg  N&S  22
  3.  Tor Bjarne Justnæs  KGP  21
  4.  Geir Arne Kjellsmoen  N&S  20
  5.  Tor-Erik Østhagen  N&S  17
  5.  Jørn Olav Larsen  GSL  17
  7.  Sondre Nordhagen  N&S  15
  8.  Ragnar Holen  N&S  11
  9.  Roy Christiansen  GSL    6
10.  Martin Meltzer  GSL    5

Lagskyting.      

Batesville
1. Nord og Sør 62 poeng – Ny norsk rekord
2. Grimstad Svartkruttlag 47 poeng
3. Kristiansand Garnison Pistolklubb 24 poeng

Hawker
1. Nord og Sør 42 poeng

Husqvarna
1. Nord og Sør 56 poeng – Ny norsk rekord

Kongsberg
1. Nord og Sør 49 poeng – Ny norsk rekord
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Resultater:
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Muskedunderen, fra arkivet av MDS
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Snekkern bringer eder herved et lite utdag fra Muskedunderen nr. 4 1989. 
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Fra Muskedunderen nr. 4 1989. 
Det ser ut som spalten “Fra styret” over tid har blitt til “Presidenten har ordet”.
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Fra Muskedunderen nr. 4 1989.
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Fra Muskedunderen nr. 4 1989.
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Fra Muskedunderen nr. 4 1989.
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Fra Muskedunderen nr. 4 1989. Aktiviteten til EFP var upåklagelig, også den gang.



Referat generalforsamling / årberetning 2016

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK SVARTKRUTTUNION

17.06.2016

1. Det var 41 godkjente stemmeberettigede tilstede.
2. Sakslisten og forretningsordenen ble godkjent.
3. Ove Bøe ble valgt til ordstyrer og Turid Blicktrom til referent.
4. Ragnar Hegge, Anne Lund og Frode Mølland ble valgt til å signere protokollen.
5. Ståle Helland leste opp årsberetningen. Den ble godkjent uten kommentarer.
6. Styret hadde oppnevnt Torgeir Wærdahl og Terje Olsen som revisorer, da det ikke kunne

dokumenteres at revisorer ble valgt på forrige generalforsamling. Dette ble godtatt av årets
generalforsamling. Torgeir Wærdahl leste opp revisjonsberetningen og regnskapet ble
enstemmig godkjent.

7. Oddvar Deberitz kommenterte det foreslåtte budsjettet. Det er for 2016 budsjettert med et
underskudd. Hovedpostene som forårsaker dette er medaljer/tolker og samlinger for nye
skyttere. Nytt resultatprogram ble diskutert. Det ble vedtatt å øke det foreslåtte budsjettet
for denne posten til kr 30.000,-. Styret la fram informasjon om det programmet man har
jobbet med, men det ble ansett som for dyrt til å gå videre med. Budsjett med omtalte
endring ble vedtatt.

8. Innkomne forslag
1. Forslag nr 1:Styret foreslår at følgende setning strykes fra §6.4 i NSUs lover: «Andre

saker som ikke er ført opp på sakslisten kan behandles og avgjøres når 2/3 av de
stemmeberettigede forlanger det undr behandlingen av dagsorden». Vedtatt med 25
mot 11stemmer. Det ble avgitt 5 blanke.

2. Forslag nr 2: Styret ønsker en klarering rundt approberingen av stevner. De foreslår at
man tar bort datofristen og istedet skriver: «Søknad om approbering av stevner sendes
til styret. De approberte stevnene blir fortløpende publisert på nettsiden til NSU.
Muskedunderen har som fast post en oppdatert liste over årets approberte stevner».
Styret ønsker også en justering av §8.1 i lovene. Ny tekst ble: «Dersom datoen for et
nasjonalt eller regionalt stevne ønskes endret, skal dette godkjennes på forhånd av
styret. Søknaden må sendes så tidlig som mulig og ikke senere enn 1mnd før stevnet
skulle vært eller ønskes arrangert. Dersom slik godkjenning mangler, vil stevnet få status
som et internt klubbstevne. Ved nasjonale stevner skal skyting i en klasse ikke fordeles 
over flere dager. Det tillates at stevnets funksjonærer, etter informasjon til styret, kan
skyte en annen dag, inntil en uke før stevnet. Det forutsettes da at distriktsrepresentant
eller et medlem av styret er tilstede på den alternative skytedagen.Vedtatt med 36 mot 2
stemmer. Det ble avgitt 3 blanke.
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3. Forslag nr 3: Videreføring av vedtaket om å legge ut tidligere Muskedundere på nett.
Styret henstiller til generalforsamlingen 2016 å fatte følgende vedtak: «Styret legger de
gamle Muskedundere til og med nr. 1/2008 på en lukket del av nettsiden vår, og drar i
gang prosessen med å etablere et medlemsbasert adgangssystem for denne delen av
nettsiden». Vedtatt med 37 stemmer, ingen mot. Det ble avgitt 4 blanke.

4. Forslag nr. 4: Ålvundfjord og Ålvundeid skytterlag foreslår å legge forholdene til rette for
yngre (og eldre) skyttere ved å åpne for skyting med tohåndsgrep i revolverklassene,
Colt, Mariette og Smith & Wesson. Ikke vedtatt med 25 stemmer mot og 4 for. Det ble
avgitt 12 blanke.

5. Forslag nr. 5: Forslagom ny nasjonal klasse: RUGER. Forslaget er basert på at det er flere
som innehar revolveren Ruger Old Army og kunne tenke seg å bruke denne i
konkurranser. Ikke vedtatt med 36 stemmer mot og 1 for. Det ble avgitt 4 blanke.

Styrets årsberetning for perioden 2015-2016

Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden.

Etter det Nordiske mesterskapet i 2013 på Åsheim protesterte danskene mot 
bruken av rundkule i klassen Smith & Wesson. Det er nå enighet i Norden om at 
rundkule kan fortsatt brukes i klassen Smith & Wesson.

Det har vært arbeidet en del med resultatprogrammet for unionen. Prisnivået som 
er framkommet ligger betydelig over de rammer som er vedtatt. Styret vil arbeide 
videre med å sikre at den funksjonaliteten som velges er i samsvar med våre be-
hov og ikke gjøres mer avansert enn nødvendig. Alternativt må vi se oss om etter 
alternative løsninger.

NSU har nå 115 klubber. Av disse er 103 aktive (oppdatert på 2016 kontingent-
en). Vi har i perioden fått tre nye klubber og vi har mistet 2 klubber. En har meldt 
seg ut skriftlig og en er slettet p.g.a. manglende betaling av kontingent for 2015 og 
2016.

Den gode skytingen fortsetter og det har blitt etablert 8 nye norgesrekorder og en 
tangering av en rekord i perioden. Styret gratulerer.

For et par år siden vedtok styret at det skulle deles ut diplomer for Norgesre-
korder og tangeringer av disse. Etter en del detektivarbeid, spesielt i forbindelse 
med lagrekordene har vi listene klare. Alt i alt er det 151 diplomer som skal deles 
ut på lørdag i forbindelse med premieutdelingen. Barb Grisdale-Helland har både 
designet diplomene og tatt seg av trykkingen av disse. Hun får også ansvaret for 
denne utdelingen. Styret takker Barb for denne dugnadsinnsatsen.

På generalforsamlingen i fjor ble det vedtatt en ramme på kr. 30.000,- for å støtte 
rekrutteringstiltak i klubbene. Inneværende år har bare Schedsmoe Civile Skyde-
selskab benyttet seg av denne muligheten. Styret oppfordrer også andre klubber 
til å benytte seg av denne muligheten.

For styret
Ståle J. Helland
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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.   75,–  pr. 1000 stk. 
Stoffmerker     kr.   50,–  pr. stk. 
Klistremerker     kr.   10,–  pr. stk. 
Nåler      kr.   25,–  pr. stk. 
Medaljer      kr.   35,–  pr. stk. 
DVD-fi lm     kr. 150,–  pr. stk. 
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. Varene sendes i postoppkrav eller etter avtale.

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

Eidsberg Flint & Perkusjon

Innbyr til Ribbefelten 2016 den 26/12.

Fire standplasser med forskjellige fi gurer og avstander, 20 skudd totalt. Det skytes to 
klasser. En rifl e klasse og en revolver klasse. Bly kuler og Svartkrutt er et must. Start 
kontingent er kr.100 pr. klasse. Medaljer til de tre beste i hver klasse. Vinneren av 
disse to klassene sammenlagt (Ribbern) premieres med medalje og diplom. Møt opp 
tidlig, dagen er kort på denne tiden av året. PS. Ribbefelten avlyses aldri på grunn av 
været. Velkommen skal dere være alle som tar en tur til EFPs skytterbane i Hærland 
2 juledag.

    Hilsen Eidsberg Flint & Perkusjon.



Originalvåpen
Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
Miquelet   Oddvar Deberitz  N&S    93 p.  02.12.2012  Korsfl øyta 
Maximillian  Dag M. Winge  TMS    81 p. 17.08.2012  Pforzheim
Vetterli   Eldar Gulli  N&S    97 p.  19.04.2009  Korsfl øyta
Valkyrie   Linda Johansen  N&S    88 p.  12.02.2012  Korsfl øyta
Whitworth  Ragnar Hegge  TGMC    94 p.  1988   Finland
Minié   Dag Magne Winge  TMS    89 p.  28.08.2015  Barcelos  
Cominazzo  Odd Flomark  OKTS    85 p.  25.05.1998  Breimyra
Kuchenreuter  Odd Flomark  BPK    94 p.  08.05.2000  Maridalen
Colt   Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  29.04.2004  Kongsvinger
Tanegashima  Oddvar Deberitz  N&S     95 p.  29.08.2015  Barcelos  
Tanegashima  Petter Hoberg SCS   81 p. 09.08.2007 Parma
lang kolbe
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S    86p. 18.08.2016  Ungarn  NY  
Hizadai   Petter Hoberg    SCS       87p.  09.08.2007      Parma
lang kolbe  
Remington Original Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  21.07.2012  København
S&W   Dagfi nn Torp  KBT    97 p.  31.05.2015  Kongsvinger
4’’’ kammerlader  Rune Stensrud  KBT    90 p.  20.04.2008  Korsfl øyta
18 lødig mil.  Eldar Gulli  N&S    97 p.  24.04.2016  Korsfølyta   NY
kammerlader 
Perkusjonsmuskett Per Østby  EFP    95 p.  05.07.2003  Årnes
Bakladet perkusjon Willy Morten ESS   93 p. 27.06.2015 Raumnes  
Bakladet perkusjon Willy Morten ESS   93 p. 18.06.2016 Øvrebø     Tangering     
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    95 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Pennsylvania  Dag M. Winge  TMS    83 p.  08.01.2012  Jonsvannet
12,17x44  Dagfi nn Torp  N&S    95 p.  20.06.2010  Kongsvinger
Jarmann   Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  22.04.2012  Korsfl øyta
Donald Malson Oddvar Deberitz N&S   76 p. 24.08.2013 Eisenstadt
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  163 p.  14.04.2012  Korsfl øyta
Buntline  Dagfi nn Torp KBT   69 p. 31.05.2015 Egebergbanen  

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

Replikavåpen
Miquelet   Dag M. Winge  TGMC    94 p.  22.01.2000  Skatval
Miquelet  Oddvar Deberitz N&S   94 p. 26.08.2015 Barcelos  Tangering
Maximilian  Per Østby  EFP    94 p.  11.08.2006  Bordeaux
Minié   Trond Berger  EFP    96 p.  06.06.1997  Eidsberg
Whitworth  Per Østby  EFP  100 p.  21.03.2004  Korsfl øyta
Vetterli   Oddvar Deberitz  N&S  100 p.  25.08.2005  Kongsvinger
Valkyrie   Marianne Berger  EFP    96 p.  29.05.2004  Korsfl øyta
Cominazzo  Are Fosjord  SCS    94 p.  08.05.2000  Maridalen
Kuchenreuter  Odd Flomark  OKTS  100 p.  07.06.1994  Onsrud
Mariette   Ketil Berntsen  HFP    98 p.  23.06.1996  Skatval

Norske rekorder

å
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Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
Tanegashima  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  15.07.2007  Eidsberg
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  13.05.2007  Kongsvinger
Pennsylvania  Per Østby  EFP    96 p.  25.07.2009  Åsheim
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Remington Match Per Østby  EFP  100 p.  22.05.2005  Korsfl øyta
S&W   Morten Andresen TPK   98 p.  06.07.2013 Verdal
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen  EFP    95 p.  05.07.2009  Ørnfjell
Jarmann   Rune Stensrud  KBT     96 p.  06.04.2014.  Korsfl øyta
Tanzutsu  Oddvar Deberitz  N&S    84 p.  29.01.2012  Korsfl øyta
Remington revolver Are Forjord  SCS  180 p.  03.06.2015  Korpåsen  
Donald Malson  Are Fosjord  SCS   87 p.  17.06.2015  Korpåsen  
Buntline  Oddvar Deberitz N&S   79 p. 31.05.2015 Egebergbanen  
Tordenskiold Helge C. Engebretsen N&S     7 p. 10.04.2016 Korsfl øyta  NY

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

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

Lagrekorder
Klasse  Klubb/lag  Poeng Dato  Sted
Adams   Kongsvinger B. P. T.  265 p.  29.06.2012  Eidsberg
Lucca   Eidsberg Flint & P. R  269 p.  29.06.2014  Jonsvannet
Peterlongo  Tromsø Pistolklubb  278 p.  10.06.1995  Eidsberg
Forsyth   Schedsmoe C.S   279 p.  03.07.2004  Eidsberg
Wogdon   Schedsmoe C.S.   261 p.  05.07.1997  Eidsberg
Halikko   Nord & Sør   267 p.  22.04.2012  Korsfl øyta
Magenta   Eidsberg Flint & P.   265 p.  07.07.2002  Eidsberg
Pforzheim  Eidsberg Flint & P. R/O  286 p.  05.07.1998  Eidsberg
Rigby Cup  Eidsberg Flint & P.   281 p.  05.07.1998  Eidsberg
Scandinavian Cup  Kongsvinger B. P. T.  273 p.  05.07.2003  Årnes
Remington original Kongsvinger B. P. T.  268 p.  15.04.2012  Korsfl øyta
Remington Match  Eidsberg Flint & P.   288 p.  01.07.2012  Eidsberg
Gustav Adolph  Nord & Sør   254 p.  09.04.2011  Korsfl øyta
Enfi eld   Nord & Sør   271 p.  30.06.2012  Eidsberg
Pauly   Nord & Sør   224 p.  15.04.2012  Korsfl øyta
Kossuth  Eidsberg Flint & P.  244 p. 27.06.2015 Raunes  
18 lødig   Kongsvinger B. P. T. 274p. 18.06.2016 Øvrebø   NY
kammerlader

Hagle
Hawker   Nord & Sør   44 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Batesville  Nord & Sør   62 duer  28.06.2016  Grimstad  NY
Husqvarna   Nord & Sør   56 duer  29.06.2016    Grimstad  NY
Kongsberg   Nord & Sør    49 duer   28.06.2016   Grimstad  NY
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Returadresse:

NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
FINNHOLTVEGEN 848
2114 DISENÅ

ReR turadresse:

NORSK SVVARA TKUTTUNION
c/o ODDVAR DDEBERITZ
FINNHOLTVEGEEN 848
2114 DISENÅ

Gædelig Jul
og et Godt og Træffsikkert 

år 2017


