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side 3 
Presidenten har ordet

side 18 - 22
Yttring av Are Forsjord
Forslag til ny våpenlov

Ja, folkens, nytt år, nye muligheter.
Det ser ut til at årets store stevner i 
inn- og utland vil medføre en del rei-
sevirksomhet for de aktive med NM 
skive i Nord Norge, Nordisk i Dan-
mark og VM i Østerrike. 
Spesielt hyggelig at NM skive i år 
blir avholdt i Nord Norge, det er jo 
en stund siden “NM sirkuset” var i 
denne landsdelen. Jeg regner med at 
de gode arrangører stiller med godt 
vær og lange lyse sommernetter ;-)

“Snekkern”, i nært samarbeid med 
styret, ønsker å justere noe på utgiv-
elsedatoer for Muskedunderen.
Dette for å få de 4 utgivelsene jev-
nere fordelt utover året.
Det er spesielt MD2 og MD3 som jeg 
ønsker å justere noe på. MD2 for å 
få den ut litt nærmere generalfor-
samlingen der forslagene publiseres, 
MD3 for å publisere resultatene fra 
årets NM’er og DM’er samt andre 
approberte stevner avhold i løpet av 
vår/sommer litt nærmere avsluttin-
gen av sommerferien.
Med dagens mange elektroniske 
muligheter for publisering (NSU sin 
nettside og FB side) så kan man 
hevde at Muskedunderen har mistet 
noe av sin aktualitet på dette om-
råde, men det er faktisk mange som 
benytter Muskedunderen som infor-
masjonskanal for stevner o.a. 
Dessuten er Muskedunderen en 
tradisjon, en tradisjon som en histo-
rienærd som meg gjerne vil holde på.
Så lenge noen (jeg) vil lage blekka 
og så lenge medlemmene ønsker 
informasjon i papirformat så mener 
jeg at denne tradisjonen bør oppret-
tholdes.

Nye frister for innlevering av stoff til 
MD er som følger:

MD 1:   20. jauar
MD 2:     1. mai*
MD 3:   15. august
MD 4:   15. november

* Frist for innlevering av forslag til 
generalforsamlingen d. å. er 20 april 
pga styrebehandling. Forslag publis-
eres i MD2.
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side 7 - 8
Terminlister approberte stevner 2018

side 23 - 24
Treningsplanlegging
av Are Fosjord

side 26 - 27
Norske rekorder

side 28
NSU butikken

ForsidebildeForsidebilde
Vår gode og dedikerte kasserer Oddvar Deberitz med sin “old faithful” Perdersoli Mauser 1857 
perkusjonsmuskett fra Nordisk Mesterkap 2017.

side 24
Innkalling til generalforsamling 2018

side 16 - 17
Rapport fra Ribbefelten 2017

side 25
Rengjøring av svartkruttvåpen av MDS

side 14
Invitasjon til Feltstevne
Invitasjon til DM Østlandet 
25 m + 50 m revolver

side 4 - 6
MLAIC delegaten informerer
Lading av kammerlader og sikkerhet

side 11
Invitasjon til NM Hagle 2018

side 12
Invitasjon til NM Felt 2018

side 13
Invitasjon til NM Langhold 2018

side 15
Invitasjon til DM Østlandet 
Leirdue, 50 m, 100 m

side 9 - 10
Invitasjon til NM skive 2018
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Kontaktinformasjon NSU

Norsk Svartkruttunion
Postadresse:
Norsk Svartkruttunion c/o Ove Bøe
Granheimvegen 5, 7549 Tanem

Internettadresse: www.norsksvartkruttunion.no
Nå også på        Facebook

Styret
President   Ove Bø       ove_boe@hotmail.com Tlf. 920 24 645
Visepresident Norleif Theland norleiftheland47@me.com          Tlf. 916 49 214
Sekretær  Per Ljøgodt per.ljogodt@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 nettsiden er NSU styret
Design og layout (Muskedundersnekkern MDS) / webmaster
Tom Ove Låver tol1808@getmail.no     Mob. 997 05 199

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

Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Kontonummer: 0530.10.18985    
Medlemskontingent: 200,-
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Vi har for så vidt vært innom 
dette tema før nemlig at i hine 
hårde dager så var det å bevege 
seg utendørs, spesielt i mørket, 
risikalbelt med landeveisrøvere og 
illgjerningsmenn lurede i busker 
og kratt.
Selv det å gå på toalettet (utedoen) 
var forbundet med fare og det er 
her denne kjekke saken kommer 
inn. Kombinert do/fjøslykt med 
fl intlåspistol. 
Fullstendig genialt, spør du meg. 
MDS

      



Starten på det nye året har vært 
hektisk. Det er en ny våpenlov på 

trappene. Dette innebærer blant annet 
en tilpasning til de nye våpenbestem-
melsene i EU.  I all hovedsak er det nye 
utkastet både balansert og til å leve med 
for oss skyttere. Selve lovteksten ser 
ganske grei ut, men mange detaljer vil 
seinere bli fastlagt i forskrift.

Norsk skytterforbund tok initiativ til et 
møte med de andre skytterorganisas-
jonene 4. januar for å samordne felles 
tilbakemeldinger til justiskomiteen. NSU 
var også representert på høringen med 
justiskomiteen den 9. januar. Spesielt 
for vår del er det viktig at unntaket for 
registreringsplikt for gamle våpen ikke 
lenger står i det nye utkastet. På den an-
nen side står det at det i forskrift skal 
fastlegges hvilke våpentyper som kan 
unntas fra lisensplikt og registrering-
splikt. Dagens bestemmelse om unntak 
for våpen fra før 1890 er også fastlagt 
i forskrift. Vi gjorde oppmerksom på 
viktigheten av en videreføring av un-
ntaket for NSU og at etterregistrering av 
antikke våpen ville bli en omfattende og 
vanskelig prosess med usikker betydn-
ing for samfunnets sikkerhet. 

For en del andre tilbakemeldinger var 
alle organisasjonene samstemte:

Dagen ordning med forhåndsvarsel ved 
kontroll av oppbevaring av våpen er ikke 
lenger med i lovteksten. Dette bes tatt 
inn igjen. Vi fi kk inntrykk av at jus-
tiskomiteen hadde forståelse for dette.

Ved utlån av våpen er det foreslått at det 
skal kreves en godkjenning av låntaker 
fra politiet. Dette er ingen av organisas-
jonene uenige i, men det må sikres at 
dette ikke blir en prosess som tar for 
lang tid.

Presidenten har ordet

Sannsynligvis vil dette 
bli en for vurdering av om 
låntaker er skikket til 
å ha våpen. På den ande side er dagens 
tidsbegrensning borte og det ser ut som 
skikkethetsvurderingen vil kunne gjelde 
inntil den evt blir trukket tilbake.
For jaktvåpen er det i dag en «garderobe» 
på 6 våpen. For våpen utover dette leg-
ges det opp til noe enklere krav. For 
konkurransevåpen er også mulighet 
for en garderobe lansert. Dette går alle 
skytterorganisasjonene samstemt imot. 
Vi mener at dette også i framtida må 
fastlegges ut fra de godkjente skytepro-
grammene skytteren deltar i. 

Forskriftene til loven er visstnok aller-
ede i arbeid. Vi må passe på at vi benyt-
ter den muligheten vi får til å kommen-
tere disse forskriftene når de kommer ut 
på høring.

Denne utgaven av Muskedunderen er 
den siste før fristen for å sende inn for-
slag til neste generalforsamling går ut. 
Jeg vil derfor oppfordre alle klubber som 
har saker de ønsker tatt opp, om å for-
berede og sende dem inn til styret i god 
tid før fristen 20. april.

Ove Bø
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MLAIC delegaten informerer

Skyttervenner, så er et nytt år kommet og dermed tiden for påmelding til de internasjon-
ale stevnene.

VM 2018 går i Østerike i august. Det blir med stor sansynlighet buss sammen med sven-
skene. Bussen følger E4 fra Forsa og det er mulig å stige på bussen underveis etter avtale med 
Andersson Buss. På nettsiden til NSU kan dere fi nne mere info om turen, og jo fl ere som reiser 
jo billigere blir det. Jeg synes det skulle være interessant for mange av de norske skytterne å 
delta på et stort internasjonalt stevne. Ikke nøl- meld dere på!
Danmark er vertskap for nordisk 2018 nede i Musse, 20. - 22. juli. 
NM 2018 går på Finnsnes i Troms. 
Jeg vill henstille til alle skyttere om å slutte opp om fl est mulig stevner også på det lokale 
plan. Det er også viktig å invitere med mulige blivende skyttere da vi trenger fl ere skyttere, 
særlig unge.

Vell møtt til sosialt samvær og skyting i 2018.

Dag M Winge

Ladning av kammerlader og sikkerhet 
I de senere år har det kommet flere rapporter om at kammerladere har vært ladet på følgende vis: 

1. Hanen spenens først. 
2. Deretter lades kammerstykket med krutt, kule og fenghette. 
3. Så lukkes kammerstykket og det skytes mot skivene. 

I vurderingen av dette må vi først se på NSUs sikkerhetsreglement, og det er ingen tvil om at 
kammerladeren er klassifisert som et bakladningsvåpen og må derfor følge de sikkerhetsreglene som er 
vedtatte for slike: 

Patronvåpen lades fremme på standplass og ikke bak ved pussebordet.
Patronvåpen skal ha eksponert kammer når de ikke peker mot skivene.  
 

En konsekvens av dette er at fenghetten kun settes på etter at våpenet peker i retning av skivene. 

Hva med #1 hvor spenning av hanen er den første delen av ladeprosessen? Kammerladeren har ikke noe 
tradisjonelt ‘’halvspendt-hakk’’. Hanen kan kun spennes i helspendt. Her må vi sammenligne med ladning 
av andre perkusjonsvåpen. Hvem lader en perkusjonsrifle på følgende vis? 

1. Hanen settes i helspendt. 
2. Fenghetten settes på. 
3. Krutt og kule plasseres i bunnen av løpet. 

En slik prosess vil aldri bli akseptert av sikkerhetsmessige grunner. Det samme MÅ derfor gjelde for 
ladesekvensen for kammerladere. 
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Ved Kammerladeren approbasjon i 1842 var Norge helt i forkant av utviklingen av våpenteknologien. På 
den tiden var det en generell oppfatning i de fleste armeer at den menige soldat var uegnet til å håndtere 
et såpass komplisert våpen som et bakladningsgevær. 

Når vi skyter med disse våpnene er det er viktig at vi også holder et øye med hvordan de ble brukt på 
1800 tallet. Et fellestrekk for de militære reglementene fra midten av dette århundre som vi har sett, er at 
spenning av hanen ble utført etter at ladeprosessen var ferdig. Ladeprosessens sikkerhet og hurtighet ble 
fremmet ved å drille soldatene i nøye definerte håndgrep. I Exerceer-Reglementet for Infanteriet, datert 
1848, side 118 til 121, beskrives disse håndgrepene (Tempoer) i mindste detalje: 

4de Tempo.

Høire Haand føres til Tændhattasken; Tommel- og Pegefingeren fatte en Tændhatt

[Beskrivelsen af 4de Tempo gjælder for den nu brugelige model af Tændhattasker, der bæres på 
brystet. Naar Tændhattasken er anbragt paa Siden af Patrontasken, bliver 4de Tempo saaledes: 
høire Hand føres til Tændhattasken, som aabnes med Pege- og Langfingeren, en på hver Side af 
Stroppen, Tommelfingeren paa laaget; Tændhatten fattes med Tommel – og Pegefingeren; Albuen 
udad.]

5te Tempo.

Tændhatten sættes paa Tappen, hvorved det Hule af Haanden kommer over Kammerstykkets 
Aabning; Pegefingeren trykker Tændhatten fuldkommen fast.

6te Tempo.

Høire Albue trækkes hurtigt tilbage og Handen føres til høire Side av Patrontasken, som aabnes 
med det Flade af Haanden bagutvendt; Patronen fattes med de 3 forreste Fingre.

7de Tempo.

5

Patronen føres tæt ved Livet til Munden, Brætningen opskydes med Tommelfingeren og afbides 
nær indtil Krudtet, som ei maa spildes, Albuen nedad; Haanden, vendt forkeert, nedføres til 
Kammerstykkets Munding, med Lillefingeren opad og Albuen i samme høide som Haandledet; 
Patronen sættes i Kammerstykket.

8de Tempo.

Patronen rystes, saa at Krudtet rinder ud, Kuglen nedtrykkes med Tommelfingeren, saa at intet af 
Virgningen naaer op til Kammerstykkets Fals og Kuglen ligger tæt indtil Krudtet, hvorefter 
Haandbagen vendes udad og Haanden nedføres med Tommelfingeren paa Kammerstykkets Flade 
og de øvrige Fingre udstrakte paa Hævarmens Yderside.

9de Tempo.

Tommelfingeren fører Kammerstykket langsomt ned og trykker derefter stadigt paa samme,
imedens de øvrige Fingre bringe Hævarmen opad og igjen saameget ned mod Klafferne, at 
Kammerstykkets Fals har grebet tilstrækkelig ind i Udsænkningen for denne.



10de Tempo.

Haanden ombyttes saadant, at Haandballen bringes paa Hævarmens Overkant og Knapp, 
Fingrene noget bøide, nedadvendte og støttende mod Geværets Ytterside; Hævarmen trykkes fast 
paa Klakken, hvorefter Haanden fatter med Tag om det Runde af Kolben; Hovudet gjenntager sin 
Stilling.

Ladningen skal skje saa skyndsomt, som det med fuldkommen Orden lar seg gjøre, og maa derfor 
Samtidighed i Tempo ikke eftertraktes.

112. Naar efter udført Ladning Ild ikke skal gives, Comd.res: I Armen Gevær.

 

Her er det ikke mye tvil om at lukkingen av det ladde kammerstykket skal gjennomføres med stor 
forsiktighet, nevnt både i 9de og 10de Tempo, og at en eventuell spenning av hanen kommer etter at 
ladeprosessen er ferdig. 

Summerering og tilpassing til NSU’s sikkerhetsregler:  

1. Hanen på kammerladerne skal være nedspent gjennom hele ladeprosessen. 
2. I reglementene står det at fenghetten settes på før kammerstykket lades. Dette er i strid med 

MLAICs og NSUs sikkerhetsreglementer.  Festing av fenghetten på hettenippelen blir derfor den 
siste delen som gjøres før kammerstykket låses fast i løpet. 

3. Hvis kammerstykket lades ved ladebordet, skal hverken fenghetten settes på hettenippelen 
eller sluttstykket lukkes før skytteren er fremme ved tildelt standplass og pipen peker mot 
skivene. 
 

Kammerladerne som andre antikke våpen har forskjellige grader av slitasje, forårsaket av bruk og/eller 
tvilsom lagring. I denne sammenhengen må en også være oppmerksom på at hettenippelen ofte er den 
første delen som slites, og kan derfor være erstattet av en som ikke har de originale mål. Dette stresser 
igjen at kammerstykket skal lukkes skånsomt. En naturlig første test på skytebanen med en ukjent 
kammerlader er å fyre av noen tennhetter uten at kammerstykket er ladet. La oss sørge for at 
skytesporten forblir den idrettsgrenen med færrest idrettsrelaterte skader! 

 
Mvh 
Dag Magne Winge   
 Ståle J. Helland 
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Terminlister approberte stever 2018

Dato Tid Avstand/skytegren Klubb Sted               Stevnetype/navn

Søn. 28. janur 11.00 50 m/100 m N&S Korsfl øyta

Søn. 25. februar 11.00 50 m/100 m N&S Korsfl øyta

Søn. 25. mars 11.00 50 m/100 m N&S Korsfl øyta

Søn.   8. april 10.00 Leidue N&S Korsfl øyta     DM

Søn. 15. april 10.00 Felt KBT Egeberg

Søn. 22. april 10.00 100 m N&S Korsfl øyta     DM

Ons.   2. mai 14:00* 25 m/50 m SCS Korpåsen      pist./rev./rifl e

5.-6. mai 10.00 Felt NM N&S Korsfl øyta     NM

Ons.   9. mai 14:00* 25 m/50 m SCS Korpåsen      pist./rev./rifl e 

Søn.   3. juni 10.00 25 m/50 m rev. KBT Egeberg        DM

Ons.   6. juni 14:00* 25 m/50 m SCS Korpåsen      pist./rev./rifl e

Ons. 13. juni 14:00* 25 m/50 m SCS Korpåsen      pist./rev./rifl e

Søn. 17. juni 10.00 50 m N&S Korsfl øyta     DM

Ons. 15. august 14:00* 25 m/50 m SCS Korpåsen      pist./rev./rifl e

Ons. 29. august 14:00* 25 m/50 m SCS Korpåsen      pist./rev./rifl e

4.-5. august 10.00 Langhold NM N&S Brandval       NM

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

Kontaktpersoner klubber/lag Østlandet:

Kongsvinger Black Powder Team 
KBT

Egebergbanen
Dagfi nn Torp

Tlf.: 971 70 892

*Ved sen ankomst til approberte stevner bes deltakerne ringe laugsmester, 922 40 582, eller 
laugsdreng, 995 05 594.

Skedsmoe Civile Skydeselskab SCS
Korpåsen

Ernst K. Risan
Tlf.: 922 40 582

E-post: ekrisan.eks@gmail.no

Dato Tid Avstand/skytegren Klubb Sted               Stevnetype/navn
26. - 27. mai 10.00 Leirdue NM      GSL    Grimstad       NM

Sør- og Vestlandet

Kontaktpersoner klubber/lag Sør- og Vestlandet:

Grimstad Svartkrutt Lag GSL
Finn Olav E. Fosse
Tlf: 905 60 124
“NM general” Jørn Olav Larsen
Tlf. 949 89 886 eller e-post jol-lars@online.no

Oppdaterte terminlister 
fi nner du nesten altid på 

www.norsksvartkruttunion.no



Midt-Norge

Dato Tid Avstand/skytegren Klubb Sted               Stevnetype/navn

Lør.   6. januar 11.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet

Lør. 10. februar 11.00     25 m/50 m      TPK      Jonsvannet

Lør.   3. mars 10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet

Lør.   7. april 10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet

Lør.   5. mai 10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet

Lør.   5. mai 12.00 25 m/50 m/100 m    ØVPK    Ørsta/volda

Ons. 23. mai 17.00 25 m/50 m/100 m    VSSL    Tromsdal

Lør.   2. juni 10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet

Tor.   7. juni 18.00 25 m/50 m      ØVPK   Ørsta/volda

Lør. 23. juni 10.00 25 m/50 m/100 m    VSSL    Tromsdal DM Midt-norge

Søn. 24. juni 10.00 25 m/50 m/100 m    VSSL    Tromsdal DM Midt-norge

Tor. 28. juli 18.00 25 m/50 m      ØVPK    Ørsta/volda

Lør.   4. august 10.00 30 skudd felt      TPK    Jonsvannet KLM-Kølbrenner’n

Tor.   9. august 18.00 25 m/50 m      ØVPK    Ørsta/Volda

Søn. 26. august 12.00 25 m/50 m/100 m    ØVPK    Ørsta/Volda

Lør.   8. september 10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet KLM-Kølbrenner’n

Lør.   6. oktober 10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet

Lør.   3. novenber 10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet

Lør.   1. desember  10.00 25 m/50 m      TPK    Jonsvannet
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Kontaktpersoner klubber/lag Midt - Norge:

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

Verdal Sport Skytter Lag VSSL
Tromsdalen
Arve Røtting

Telefon 908 62 091
epost: arve1970@hotmail.com

Nord-Norge

Dato   Tid      Avstand/skytegren       Klubb       Sted           Stevnetype/navn

30. juni -1. juli  09.00 25 m/50 m/100 m     FPK        Finnsnes      NM Bane

Kontaktpersoner klubber/lag Nord-Norge:

Finnsnes Pistolklubb FPK
Falken skytesenter
Charlotte Røbergsen
Telefon: 480 08 158
E-Post: ringveien46@outlook.com

Ørsta/Volda pistolklubb ØVPK
Jon Magnar Frislid
Telefon 909 60 350

epost: jofrisli@online.no



NM skive 2018

Finnsnes pistolklubb har den glede å invitere til NM skive 
29. juni- 01. juli på Falken skytesenter.

Skytingen starter klokken 09:00 begge dager. Det skytes etter MLAICs re-
glement, i tillegg til de norske og nordiske klassene. 

Våpenkontroll vil foregå fredag ettermiddag, samt lørdag og søndag. 
Protestfristen er satt til en time etter at listene er satt opp.

Påmelding av lag senest kl. 09:00 lørdag.
Premiering etter Norsk Svartkruttunions reglement.
Kafeteria på klubbens anlegg er åpen begge dager. 

Betalingsmuligheter er vipps og kontanter.

NSUs generalforsamling avholdes fredag 29. klokken 19:00.

Påmeldingsfrist: Fredag 1.juni 2018

Overnatting:
Senja hotell tlf: 77 85 11 60

Finnsnes hotell tlf: 77 87 07 77
Finnsnes motell og camping tlf: 77 84 54 65

Det vil også være mulighet for å parkere campingvogn/bil ved banen. 
Strømtilkobling koster kr. 50,- pr døgn. 

For mer informasjon kontakt:

Geir Pettersen tlf: 917 68 068
Hilde Sydow tlf: 952 20 375

Charlotte Røbergsen tlf: 480 08 158

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.
Finnsnes Pistolklubb
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Nr. Klasse Orginal Replika Prioritet
Kaliber Kaliber O/R

1 Miquelet
2 Maximillian
3 Miniè
4 Whitworth
8 Valkyrie

15 Vetterli
5 Cominazzo
6 Kuchenreuter
7 Colt

12 Mariette
193 Smith & Wesson

14 Tanegashima
16 Hizadai

190 Remington Orginal
191 Remington Match
105 Perkusjonsmuskett

36 Pennsylvania
37 Lamarmora

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:

NB! Noter prioritering.
Dette er i tilfelle orginal og 
replika blir slått sammen.

Husk å notere kaliber.
Benyttes for sikker dømming 
av skivene.

Registreringsavgift kr. 100,-
Avgift pr. klasse     kr. 100,-
Lagskyting pr. lag  kr. 250,- 

Sum skyting ________________

Betales til konto nr.:
4776 19 03205  

Påmelding sendes til:
Hilde Sydow
Kilkamveien 25
9415 Harstad
Mail: hil-sy@online.no

Påmelgingsfrist 
01. juni 2018

 Påmeldingsskjema NM skive 2018
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Skytestilling valgfri ;-)



NM Hagle 2018
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Grimstad Svartkruttlag inviterer til NM hagle 26.-27. mai 2018.
Skytingen vil foregå på banen til Grimstad jeger og fi skeforening.

Koordinater til banen: 
WGS8458°21'51.3"N 8°35'19.1"E WGS84 desmial (lat, lon) 

58.364258, 8.588637
Om du skriver inn Fjære kirke på GPSen din er det den nærmeste 

adressen til banen, ca. 400 m ifra.

Det skytes Manton O&R, Lorenzoni O&R, Lefaucheux og Pape.
Første lag starter klokken 10.00 og fortløpende utover dagen.

100,- pr klasse. 250,- pr lag. Premiering etter NSU`s reglement.
Premieutdelingen er på søndagen etter siste skyting og det kan 

lønne seg og være tilstede.

Overnattingsmuligheter på banen. Kiosksalg.
Påmelding til Jørn Olav Larsen tlf 94989886 eller 

e-post jol-lars@online.no før 16 mai.
Det kan betales på vipps til 94989886 eller til 

kontonummer 0537 33 14317.

Velkommen til en trivelig helg på Sørlandet!

Mvh. 
Jørn Olav Larsen, Grimstad Svartkruttlag.



NM Felt 2018

NORD & SØR INVITERER TIL NM FELT 

5-6 MAI 2018 
PÅ KORSFLØYTA SKYTEBANE 

 
Langvåpenklassene skytes lørdag 5. mai med 20 skudd. 

Revolverklassene skytes søndag 6. mai med 20 skudd. 

Det skytes etter NSU sitt reglement. 

Kr. 100,- pr. klasse. 

Kiosksalg 

 

Påmeldingsfrist 8 april !!! 

 

Overnattingsmuligheter ved banen. 

Påmelding og flere opplysninger sendes/ringes til 

Oddvar Deberitz, o-deb@online.no 

Tlf. 97763412 eller 62964380 

 

VELL MØTT ! 

12



NM Langhold 2018

NORD & SØR INVITERER TIL NM LANGHOLD
4-5 AUGUST  2018 

PÅ TØRRMOEN SKYTEBANE, BRANDVAL 

 
Vi skyter klassene: 

Turner ( Whitworth) 

Bodine ( Remington Match ) 

Sporting Trophy ( Sammenlagt Turner og Bodine ) 

Premiering etter NSU sine regler. 

 

Prøveklasser: 

Snider ( Remington original ) 

Burton ( Minie ) 

Military Trophy (Sammenlangt Snider og Burton ) 

Egen premiering! 

Blir vi max 10 deltagere, skyter vi alt på lørdagen. 

Kr. 100 pr. klasse 

Enkel kiosk 

Påmelding og mere opplysninger sendes / ringes til Oddvar Deberitz 

o-deb@online.no / 97763412 eller 62964380 

 

Påmelding senest: 8/8-2018 

VELL MØTT !! 
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Feltstevne/DM Østlandet 2018

KONGSVINGER BLACK POWDER TEAM 

INVITERER TIL: 
 

Feltstevne 15 april, kl 10.00 på Egebergbanen 

Skytes i klassene: 

Jakt perkusjon, jakt flint, muskett og rifle patron 

Kr. 100,- pr. klasse 

Enkel kiosk 

 

DM 25 meter og 50 meter revolver på Egebergbanen 

3 juni, kl 10.00 

Kr. 100,- pr. klasse 

Enkel kiosk 

Påmeldingsfrist 27 mai !! 

 

Påmelding sendes/ringes til Dagfinn Torp 

97170892 – dagfinntorp@hotmail.no 

 

Vel møtt !! 
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DM Østlandet 2018
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NORD & SØR INVITERER TIL DM 
ØSTLANDET 2018: 

 

DM LEIRDUE: 8 APRIL 

Påmeldingsfrist 1 april 

 

DM 100 METER: 22 APRIL 

Påmeldingsfrist 15 april 

 

DM 50 METER: 17 JUNI 

Påmeldingsfrist 10 juni 

 

Det skytes i alle klasser i NSU sitt program 

Start 10.00 hver dag 

Kr. 100,- pr. klasse 

Kiosksalg 

 

Påmelding og flere opplysninger sendes/ringes til 

Oddvar Deberitz, o-deb@online.no 

Tlf. 97763412 eller 62964380 

 

VEL MØTT !! 



Ribbefelten 2017
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Dagen startet med pøsende regnvær og vind. Veien opp til skytebanen i Hærland 
var glatt som en skøytebane. Nesten umulig å ta seg opp bakkene dit. Det var 

i grunn bare å kaste seg over telefonen å få tak i mannen med grus. Han forsto al-
voret og var der i løpet av kort tid. Vi reklamerer jo med at Ribbefelten avlyses aldri 
på grunn av været. 

Løypa var klargjort i god tid. Fire hold på forskjellige avstander og fi gurer. 
Det var i grunn bare å sette over kaffen og få varma pølsene. Det dukka selvfølgelig 
opp en del skyttere fra klubben først, og etter hvert dukka det jammen opp folk som 
hadde kjørt ganske langt i det ufyselige været. Alle var i godt humør og stemningen 
var veldig god. 

Dagslyset kom sigende etter hvert også, selv om det var godt kamufl ert. De første 
skytterne ble sendt ut i det noe ufyselige været. 
På hold en ble de møtt av ei illsint purke og ei halvmeter skive som ikke var rolig 
den heller. To skudd i purka gjorde susen, og tre skudd i halvmetern som for øvrig 
fungerte som skillemål. Hold to var preget av at det måtte felles fem leirduer, noe 
som de fl este klarte med glans i regnværet. Hold tre inneholt ei spesial skive med tre 
kakestykker og en oval svart som skulle ha to skudd. Hold fi re var en sammensatt 
sak av tre skiver, en for tre skudd og to for ett hver. Rifl e og revolver konkurrerte på 
de samme skivene, patron og perkusjon. 

Det gikk ganske bra tross at værgudene hadde reist på vinterferie og lagt igjen alt 
været til oss. Resultatene viser at Svartkrutt skyttere ikke lar seg kue av dårlig vær. 
Vi i Eidsberg Flint & Perkusjon var imponert av at så mange hadde tatt turen ut 
i rufseværet. Kurt Pedersen fra EFP gikk av med seieren sammenlagt av begge 
klasser, og ble med det Ribbern av Ribbefelten 2017. 

Vi gratulerer alle med de fi ne resultatene og med ønske et Riktig Godt Nytt År.

Eidsberg Flint & Perkusjon.

Sinte purker på rekke og rad



Alle duene!

(Jule) kaker + oval

...en sammensatt sak av tre skiver
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Yttring

Prop. 165 L(2016 – 2017)  
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 

Lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon 
(våpenloven) 

 

”Formålet med loven er i sikre samfunnet mot uønskede hendinger med våpen og fremme en 
trygg våpenbruk” 

Kontroll av våpenoppbevaringen: 

”For å gjennomføre kontroll med kravene for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylt, 
kan politiet kreve tilgng til innehvars private bolig i overenskomst med de vilkår som er 
fastsatt i medhold av § 41 nr. 28 i forskriften.” 

politiets sin kontroll med tildelt godkjenning og 
vilkår for å kreve adgang til  etter § 30.” 

”Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, våpendeler og 
ammunisjon. Hos  kan slik kontroll 
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private  bosted

Jeg, dommer Flock, har tidligere i avsnittene 46, 47 og 48 nevnt de begrensninger som i vår 
sak ligger innebygget i kontrollordningen, og adgangen til å påklage en opptreden i strid med 
ordningen. Dette er forhold som må gi et tilstrekkelig vern mot misbruk.  

 Kontrollen skal skje på det eller de steder som anvises av våpeneieren som 
oppbevaringssted for våpen. Det følger av dette at det ikke skal skje noen gjennomsøkning av 
hjemmet. Polititjenestemannen blir fulgt til det sted våpnene oppbevares og gjør sin kontroll 
av oppbevaringen der. Ønsker en våpeneier å holde deler av sitt hjem unna et eventuelt 
fremtidig besøk fra politiet, vil han i adskillig grad selv kunne velge et oppbevaringssted 
som gjør dette mulig.

) Den annen innskrenkning følger direkte av ordlyden i § 27a annet ledd: Kontrollen skal 
bare gjennomføres etter forhåndsvarsel. Dette forhåndsvarselet skal i henhold til 
våpenforskriften § 22-5 « være mottatt av innehaveren av våpenkortet minst 48 timer før 
kontrollen finner sted ». Det er opplyst at bestemmelsen forstås slik at varselet skal være 
kommet til våpeneierens kunnskap innen denne fristen. I praksis skjer dette oftest slik som ved 
varselet til A, hvor det ble invitert til telefonkontakt for nærmere avtale om et bestemt 
tidspunkt.

 Bestemmelsen om forhåndsvarsling gir for det første den som skal kontrolleres, både 
mulighet til å sørge for at våpenoppbevaringen skjer på riktig måte og 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. 
Dermed reduseres den utrygghet og frykt som et uvarslet besøk fra politiet lett kan være 
forbundet med, og som forbudet i Grunnloven § 102 er ment å skåne borgerne for. Samtidig 
bidrar forhåndsvarselet til å synliggjøre at formålet med besøket ikke er å etterforske en 
mistanke om ulovlige forhold, verken med hensyn til oppbevaring av våpen eller av annen art.

”Vi har derfor ikke hatt kapasitet til å vurdere skikkelig om de seneste innskjerpingene i 
våpenloven er i strid med EMK art. 8 eller Grl. §102, og om de vedtatte lovendringene er 
urimelige ovenfor skyttere og jegere.” 
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”.. at bestemmelsen er en lov for at politiet skal kunne lete etter ulovlige våpen” og ”at det 
ikke er meningen at loven skulle håndheves så mye.” 

”at politiet har som eneste forvaltningsmyndighet de nødvendige tvangsmidler til å allikevel 
foreta kontrollen”. 

Under helt spesielle omstendigheter er det klart vi kan gjennomføre husbesøk. 

Dersom en jeger, skytter eller våpeneier blir tatt for beruselse på offentlig sted, akn 
vedkommende regne med hjemmebesøk fra oss. 

Får vi tips om et eller annet er vi nødt til å sjekk, ellers ikke. 

- oppbevaringen hos den som innehar skytevåpen, registreringspliktige våpendeler 
og ammunisjon. Hos  kan slik kontroll bare gjennomføres etter minst 48 
timers forhåndsvarsel og bare gjennomføres av etater eller aktører som ikke 
omfattes av politiloven, og i overensstemmelse med nærmere regler gitt i forskrift.

2) Farlige våpen med s tort skadepotensiale. 

”Forbudet mot halvautomatiske rifler etter § 5 andre ledd nr. 3 trer i kraft tre år 
etter den blir iverksatt i denne lov. Kongen kan gi nærmerem overgangsregler”. 

det/de har et stort skadepotensiale og er farlige, slik som pistolerog revolvere, som er lett å 
skjules på kroppen”. 

222322320
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3) Sportsskyting. 

Utlevering av medlemslister: 
skal som en del av kontrollen sjekke at vedkommmende oppfyller kravene 

til personlige egenskaper, kreve å få  av medlemslistene fra godkjente skytter- 
og våpensamlerorganisasjoner”. 

sportsvåpen-garderobe.

”Kongen gir forskrift om anntallet på lisensplikktige skytevåpen som kan 
erveres til sportskykting.” 

”Hvis søkeren har flere våpen, må søkeren også redegøre for om disse lovlig kan 
benyttes til samme type konkurranse. Hvis søkeren har våpen fra tidligere som 
lovlig kan benyttes til samme type konkurranseskykting, må søkeren redegjøre for 
og fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på sitt behov for flere våpen til samme 
bruksområde”
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Treningsplanlegging
av Are Fosjord

”Med trening menes aktivitet som tar sikte på  
å øke eller vedlikeholde den idrettslige prestasjonsevnen.” 

omtales som skytesekvensen
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Are Fosjord   nvpost@nv.no

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NSU 2018

STED: FINNSNES 
TID: FREDAG 29 JUNI 2018.

SAKER SOM KLUBBENE VIL HA BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 
MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 20 APRIL 2018.

FULLSTENDIG INNKALLING MED SAKSLISTE TIL GENERALFORSAMLINGEN 
VIL KOMME I MUSKEDUNDEREN NR. 2/2018.

STYRET
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Rengjøring av svartkruttvåpen
av Tom O. Låver

For en tid tilbake pågikk det en diskusjon på vår FB side om rengjøring av 
svartkruttvåpen. Der kom det frem mange forskjellige måter å gjøre dette på. 

Det inspirerte meg til å skrive noe om kjemien rundt dette med svartkrutt.

Som dere sikkert vet så består altså vårt sorte krudt av svovel, trekull og salpeter.
Ved forbrenning dannes det mange forsjellige stoffer ut fra disse. Jeg har tidligere 
skrevet noe om dette i min artikkelserie om svartkrutt, mener det var i nr. 1 og 2 
2008 med avslutting i nr. 2 2009 der jeg også skrev noe om kjemien i forbindelse 
med svartkrutt. Jeg skal her ikke trette leseren med komplekse kjemiske utrednin-
ger men ta med det viktigste når det gjelder svartkruttets forbrenningsprodukter og 
viktigheten av å rengjøre våpenet.
 
Forebenningsproduktene er i all hovedsak salter av forskjellige typer samt rent kar-
bon. Denne blandingen er såkalt hygroskopisk, dvs. at dette kruttslammet tiltrekker 
seg fuktighet (vann) fra lufta. Når dette skjer så spaltes disse saltene og inngår nye 
forbindelser med vann, det skjer altså en kjemisk reaksjon mellom saltene og van-
net. Det dannes sterke og svake syrer og det er dette som er problemet.
Som kjent så tærer syrer på metall, spesielt jern og stål. Nå er det ikke slik at disse 
syrerne nærmest freser bort jernet, til det trengs det konsentrerte syrer hvilket ikke 
er til stede i kruttslammet. Men disse syrerne vil skape mikroskopiske groper i jer-
nets overfl ate hvilket, over tid, vil føre til økt slitasje på våpendelen. Disse gropene 
vil også gi oksygenet bedre tilgang til jernbiten med økt rusting som resultat.
Konklusjonen her må bli å fjerne kruttslammet så raskt som mulig etter man er 
ferdig med skytingen, altså fjerne de syrer som dannes.
Dette kan gjøres med hjelp av mange metoder. Jeg ser av diskusjonen at folk benyt-
ter vann, vann med såper av forskjellig slag, spylevæske for bil, diverse produkter i 
handelen beregnet på slikt, tyntfl ytene oljer mm.
Alle disse metodene er for så vidt greie, poenget er altså å fjerne syrene og stoffer 
og væsker som gjør dette er helt greit å benytte. Til og med spyling med rent vann 
+ noen dråper olje vil gjøre jobben. Det får bli opp til enhver hvilke metode som 
benyttes og hvilke væsker man vil benytte, kort sagt hva man er bekvem med.

Den ærede leser vil kanskje lure på med hvilken autoritet jeg kan hevde det jeg 
skriver over. Det har seg nemlig slik at “snekkern” har en kjemiutdannelse, det er 
riktignok svært “længe sia no” men merkelig nok så sitter noe av lærdommen igjen.

Altså, med kjærlig omsorg, god og riktig rengjøring så vil du ha glede av ditt våpen 
i mange, mange år.

H
2 SO

4 HNO 3
K
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Originalvåpen
Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted  
Miquelet   Oddvar Deberitz  N&S    93 p.  02.12.2012  Korsfl øyta 
Maximillian  Dag M. Winge  TMS    81 p. 17.08.2012  Pforzheim
Vetterli   Eldar Gulli  N&S    97 p.  19.04.2009  Korsfl øyta
Valkyrie   Linda Johansen  N&S    88 p.  12.02.2012  Korsfl øyta
Whitworth  Ragnar Hegge  TGMC    94 p.  1988   Finland
Minié   Oddvar Deberitz  N&S    91 p.  01.07.2017  Trondheim    
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  
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S   86 p. 18.08.2016  Ungarn   
Remington Original Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  21.07.2012  København
S&W   Dagfi nn Torp  KBT    97 p.  31.05.2015  Kongsvinger
4’’’ kammerlader  Rune Stensrud  KBT    90 p.  20.04.2008  Korsfl øyta
18 lødig mil.  Eldar Gulli  N&S    97 p.  24.04.2016  Korsfølyta   
kammerlader 
Perkusjonsmuskett Per Østby  EFP    95 p.  05.07.2003  Årnes
Bakladet perkusjon Willy Morten ESS   93 p. 27.06.2015 Raumnes  
Bakladet perkusjon Willy Morten ESS   93 p. 18.06.2016 Øvrebø     Tangering     
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    95 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Pennsylvania  Dag M. Winge  TMS    83 p.  08.01.2012  Jonsvannet
12,17x44  Dagfi nn Torp  N&S    95 p.  20.06.2010  Kongsvinger
Jarmann   Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  22.04.2012  Korsfl øyta
Donald Malson Oddvar Deberitz N&S   76 p. 24.08.2013 Eisenstadt
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  163 p.  14.04.2012  Korsfl øyta
Buntline  Dagfi nn Torp KBT   69 p. 31.05.2015 Egebergbanen 
Nelson  Tor Holmboe  SCS   62 p. 30.08.2017 Korpåsen   

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

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

Norske rekorder
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Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
Tanegashima  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  15.07.2007  Eidsberg
Hizadai   Oddvar Deberitz  N&S    97 p.  13.05.2007  Kongsvinger
Pennsylvania  Per Østby  EFP    96 p.  25.07.2009  Åsheim
Lamarmora  Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  04.09.2011  Kongsvinger
Remington Match Per Østby  EFP  100 p.  22.05.2005  Korsfl øyta
S&W   Morten Andresen TPK   98 p.  06.07.2013 Verdal
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen  EFP    95 p.  05.07.2009  Ørnfjell
Jarmann   Rune Stensrud  KBT     96 p.  06.04.2014.  Korsfl øyta
Tanzutsu  Oddvar Deberitz  N&S    84 p.  29.01.2012  Korsfl øyta
Remington revolver Are Forjord  SCS  180 p.  03.06.2015  Korpåsen  
Donald Malson  Are Fosjord  SCS   87 p.  17.06.2015  Korpåsen  
Buntline  Oddvar Deberitz N&S   79 p. 31.05.2015 Egebergbanen  
Tordenskiold Helge C. Engebretsen N&S   43 p. 05.03.2017 Korsfl øyta  

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

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

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

Hagle
Hawker   Nord & Sør   44 duer  16.06.2012  Stemtjønn
Batesville  Nord & Sør   62 duer  28.06.2016  Grimstad  
Husqvarna   Nord & Sør   56 duer  29.06.2016    Grimstad  
Kongsberg   Nord & Sør    49 duer   28.06.2016   Grimstad  
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Artikkel     Pris   Enhet
300 meter-skiver    kr.   30,–  pr. skive 
Innstikk til 300 meter-skiver  kr.   10,–  pr. innstikk 
200 meter-skiver   kr.   25,–  pr. skive 
Innstikk til 200 meter-skiver  kr.   10,–  pr. innstikk 
Halvmeterskiver    kr.     5,–  pr. skive 
Innstikk til halvmeterskiver  kr.     1,–  pr. innstikk 
Muskettskiver    kr.   25,–  pr. skive 
Innstikk til muskettskiver   kr.   10,–  pr. innstikk 
Store lapper     kr.   75,–  pr. 1000 stk. 
Stoffmerker     kr.   50,–  pr. stk. 
Klistremerker    kr.   10,–  pr. stk. 
Nåler      kr.   25,–  pr. stk. 
Medaljer      kr.   35,–  pr. stk. 
DVD-fi lm     kr. 150,–  pr. stk. 
Poloskjorter med trykk   kr.  50,–  pr. stk. 

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

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

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

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

Pris kr. 120,-



SweNor Import AS
Importerer og selger Pedersoli våpen og  lbehør i Norge.

Vi får tak i det aller meste av det Pedersoli produserer, og 
undersøker gjerne leverings  der for dere på det som ikke er 
på lager.

SweNor Import AS
Telefon: 90416625

e-mail: 1897@swenorimport.com
www.swenorimport.com



En vakker og linjesmekker Petronel fra det herrens år 1572. 
Løpslengde 144 cm i kaliber 18 mm.
Legg merke til låsen som er en kombinert snaphane og luntelås.
I stenlåsens tidligste periode var det ikke alle som stolte på den nye 
teknologien og følte de måtte ha en back up avfyringsmetode, nemlig 
den kjente luntelåsen. To avtrekkere, en snappende for snaphanen 
og en senkende for luntelåsen.
MDS

Nest siste side



Returadresse:

NORSK SVARTKUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
FINNHOLTVEGEN 848
2114 DISENÅ


