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Vær hilset bolde skyttere.

Den obeservante leser av Muske-
dunderen har kanskje oppfattet en 
smule endring av vårt logomerke. 
Dette ble i sin tid håndtegnet og 
med utallige kopieringer opp gjen-
nom årene så ble merket noe ul-
lent. Trond Johannessen  (CSS)
har forbarmet seg over oss og teg-
net merket på nytt (digitalt) slik at 
det har blitt skarpere og har fått 
renere farger, stor takk til Trond 
for jobben og et utmerket resultat.

I disse ulvetider er mangt og meget 
å forholde seg til.
Corona pandemien med stadig 
flere mutasjoner av viruset gjør 
det vanskelig å planlegge og ar-
rangere stevner med smitten som 
hele tiden stiger og synker i de for-
skjellige områdene av kongerike. 
Jeg forstår myndighetenes hode-
pine i denne sammenhengen og 
deres forsøk på å lage regler og 
forordninger for å trygge innbyg-
gernes helse.
Det siste nye er nå at de har, 
ved større utbrudd, inndelt kom-
munene i risikosoner.
Risikosone 1 er den strengeste og 
medfører utstrakt nedstenging og 
med forbud mot alle sports- og 
fritidsaktiviteter.
Risikosone 2 er mer åpen og tillat-
er arrangementer innenfor smit-
tevernreglene.
De nasjonale smittvernreglene for 
sone 2 sier bl.a. følgende:
Utendørs fritidsaktivitet for vok-
sne er tillatt med forutsetting at 
smittevernreglene kan overholdes, 
holde avstand, benytte munnbind, 
og hyppig håndvask, eventuelt an-
tibak.
Vi må altså forholde oss til de til 
enhver tid gjeldene regler fra sen-
trale og lokale myndigheter og det 
kan bety at munnbind må ben-
tyttes på stevner.
Forts. side 2:
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NSU butikken
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side 24
Invitasjon til NM bane 2021

side 27
Invitasjon NM leirdue 2021
Invitasjon DM 100 m Østlandet

Frister for innlevering av stoff til MD 
er som følger:

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

* Frist for innlevering av forslag til gener-
alforsamlingen d. å. er 20 april pga styre-
behandling. Forslag publiseres i MD 2.



Christiania Skydeselskab sin directeur Per Erik Andersson i aksjon på NM felt 2017.

Kontaktinformasjon NSU

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

Internettadresse: https://norsksvartkruttunion.no
Nå også på        Facebook

Styret

Ansvarlig redaktør for Muskedunderen og nettsiden er NSU styret
Redaktør desk (REDD), design og layout/webmaster
Tom Ove Låver redaktor@norsksvartktuttunion.no        Tlf. 997 05 199

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

Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Kontonummer: 0530.10.18985    
Medlemskontingent: 200,-
Org. nr. 991 955 364
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President   Ove Bø         president@norsksvartkruttunion.no Tlf. 920 24 645
Visepresident Norleif Theland   visepresident@norsksvartkruttunion.no Tlf. 916 49 214
Sekretær  Magnar Anton Støyva   sekretar@norsksvartkruttunion.no Tlf. 970 78 085
Kasserer  Oddvar Deberitz   kasserer@norsksvartkruttunion.no Tlf. 977 63 412
MLAIC delegat Per Ljøgodt   mlaic@norsksvartkruttunion.no  Tlf. 922 64 088

Forts. fra side 1:

De nasjonale reglene sier maks. 200 personer kan delta på utendørs arrangementer.
Kommunene har også sine egne regler og antallet personer varierer i de enkelte kommuner, alt 
fra 20 til 200 personer. 
Under disse rådene forhold er det ikke enkelt å arrangere stevner, men det går.
Det eneste som taler mot å arrangere stevner er at man frarådes fra å reise innenlands, “med 
mindre det er helt nødvendig”, altså intet forbud, kun råd.

Det er opp til arrangøren å legge til rette for at alle gjeldene smittevernregler overholdes men det 
er også viktig at den enkelte deltaker tar ansvar og overholder de samme regler.
En standplass med tak og 3 eller færre vegger kan vel sies å befinne seg i et grensetilfelle når det 
gjelder definisjon av hva som er innendørs og hva som er utendørs. Jeg vet, i skrivende stund, 
ikke om dette er nærmere definert av myndighetene. Uansett så blir det opp til arrangøren å 
legge til rette for at smittevernreglene kan overholdes og det kan bety færre på standplass av 
gangen, altså en åpen plass mellom hver skytter og at det er mulig å passere hverandre med god 
avstand inne på standplass. Som jeg nevnte så blir ikke dette enkelt og arrangør må nøye tenke 
igjennom alle aspekter ved gjennomføringen av stevnet. Deltakernes personlige ansvar er også 
meget viktige i denne sammenheng. Et stevne er jo ikke bare en konkurranse men også en sosial 
sammenkomst og det er lett å glemme seg under hyggelige passiarer.

Vi må nok forberede oss på at stevner kan avlyses på kort varsel avhengig av smittesituasjonen i 
de enkelte områder av kongerike. Vi får endelig håpe at situasjonen bedrer seg utover sommeren 
og høsten slik at NM’ene kan avholdes.



Ja, da håper jeg at alle har hatt en fin jul og at dere også har klart å 
holde dere friske

Vi har fremdeles ikke fått de nye reglene fra MLAIC som skulle gjelde på internasjonale stevner 
fra 1.1.21 så mye tyder på at dette vil bli betydelig forsinket. Når vi ser situasjonen rundt oss i 
verden så haster det vel heller ikke. Kan ikke tenke meg at det blir noen internasjonale grand 
prix stevner i 2021.

Ser vi på smitten i samfunnet og tregheten i vaksineringen så blir jeg positivt overasket dersom 
vi får lov til å reise til Nordisk i Finland. Vi får bare krysse fingrene og håpe på det beste.

MLAIC skal i disse tider avholde «European championchip postal match 2021». Dere finner 
informasjon om denne konkurransen på deres nettside. Her finnes også komplette regler for 
hvordan dette skal gjennomføres. Styret har diskutert dette og ser at en av de få mulighetene 
vi har til at våre medlemmer kan bli med er på årets NM bane i Førde. Avgiften er på 9 euro pr. 
klasse og dette betales av den enkelte skytter. NSU betaler landets påmeldingsavgift og betalin-
ger for lagskyting.

MLAIC skal ha inn en foreløpig liste med deltakere innen slutten av mars så jeg trenger en e-post 
med navn og eventuelt klasser en vil skyte dersom man vil delta. Endelig liste skal sendes inn 
senest 2 dager før stevnet.

Det skal IKKE skytes ekstra for å delta da vi bruker resultatene man oppnår i NM skive.

Ellers er det ingen ting som foregår internasjonalt i disse dager. De fleste baner i Europa er 
stengt og det foregår ikke stort på forbundenes hjemme- og Facebooksider.

Hold dere friske så ses vi plutselig på en bane nær deg.

Per Ljøgodt

MLAIC delegat

MLAIC delegatens lille hjørne
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Våpenklasser MLAIC +
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Miquelet (Miguelete)
Tidlig spansk flintlås med utvendig hovedfjær, robust og pålitelig, brukt i hele 
Middelhavsområdet.
Pokal original gitt av Federecion Nocional del Tiro Olimpico Espanol (1972). 
Pokal replika: Arcihbugieri di Piemonte (1983).

Maximilian
Østerriksk keiser (1459-1519), ivrig jeger og våpenentusiast, skal ha vært den første
som brukte riflet gevær (luntelås).
Pokal original gitt av M.L.A. Great Britain (1972). 
Pokal replika: Cyrus Smith, USA (1987).

Minie
Claude-Etienne Minie, fransk armeoffiser (1804-1879), konstruerte i 1849 som 
kaptein denne kulen for rask lading av riflede løp.
Pokal original gitt av Arquebusiers de France (1972).

Whitworth
Sir Joseph Whitworth, svært anerkjent mekanisk ingeniør i det 19. århundre (1803-
1887) som oppdaget grunnprinsippene i nøyaktig konstruksjon og langholdskyting.
Pokal original gitt, av M.L.A. Great Britain (1972).

Cominazzo
Berømt løps- og våpensmedfamilie fra Gardone Val Trompia (Italia)- 16. og 17.
århundte.
Pokal original gitt av Arcibugieri di Piemonte, Italia (1974). 
Pokal replika: Badischen Sports Verband (1989).

Kuchenreuter
Berømt våpensmedfamilie fra Regensburg, kjent for fine pistoler (fra 1626 til vår
tid). 
Pokal original gitt av Deutsches Waffen Journal, Tyskland (1972).

Colt
Konstruerte den første vellykkede masseproduserte perkusjonsrevolver (fra 1838).
Pokal gitt av N.M.L.R.A (Jim Briggs, USA- 1972).

Walkyrie
Kvinner fra norrøn mytologi også kalt skjoldmøyer, sendt ut av Odin for å velge 
hvem som skulle dø i kamp og hvem som fikk leve og var bestemmende for utfallet 
av kampen. Valkyrien fulgte den døde krigeren til Valhall og vartet ham opp der.
Pokal original gitt av Deutsches Waffen Journal, Tyskland (1972).

REDD bringer herved en oversikt over bakgrunnen for MLAIC sine 
klassenavn og diverse pokaler og premier donert av organisasjoner og enkeltpersoner. 

Disse premier er vandre premier som deles ut på VM og EM til den beste skytter i de klassene 
som har donerte premier, altså ikke alle.
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Gustav Adolf
Svensk konge, den første som innførte vanlig bruk av papirpatroner for den Svesk 
hær.
Pokal gitt av Federation Francaise de Tir (1972).

Pauly
Jean Samuel Pauly, født Samuel Johannes Pauly, sveitsisk artillerioffiser (1766-
1821), I 1808 konstruerte han den første tettende sentertenningspatronen, hvilket 
han tok ut patent på i 1812. Denne ble utviklet ytterligere av Casimir Lefaucheux i 
1836.
Pauly flyttet til England i 1814 og tok navnet Samuel John Pauly. Han var også sen-
tral i utvilklingen av luftbalonger, gjerne formet som et havlt egg eller fisk.
Pokal gitt av byen Versailles (1972).

Versailles
"Grand Prix de Versailles" -første internasjonale lagskyting med munnlader under
Tir National de Versailles i mai 1968.
Pokal gitt av Tir National de Versailles (1972).

Mariette
Gilles Mariette, kjent belgisk “pepperboks” pistol produsent på miden av 1800-tallet.
Pokal gitt av Deutscher Schutzenbund (1977). 2. pokal: BPSUSA (Sør-Afrika).

Peterlongo
Johan Peterlogo var en berømt Østerriksk våpensmed (1826-1898) som foresto 
overgangen fra munnladere til patronvåpen. Lagde jakt- og konkurranserifler, samt 
mange pistoler og revolvere.
Plakett gitt av Deutscher Schutzenbund (1974).

Tanegashima
Sør-Japansk øy der det første lunte1åsvåpnet ble brakt i land i 1543 med et portu-
gisisk skip på drift i en syklon. Fire måneder senere hadde den Japanske Daimyo 
(lokal føydal leder) allerede 600 kopier og en kruttfabrikk.
Premie original gitt av Japans nasjonale rifleforbund (1977). 
Premia replika: Cyrus Smith, USA (1981).

Vetterli
Friedrich Vetterli (1822-1882), oppfinner av det berømte 1869 13-skudds Swiss
Army repetergevær.
Premie original gitt av byen Zurich, Sveits (1981). 
Premia replika: Archibugieri di Piemonte, Italia (1985).

Hizadai
Japansk knestående stilling for skyting med luntelåsgevær. Uttrykk brukt i det 
omfattende treningsopplegget for samuraier.
Premie original gitt av Japans nasjonale rifleforbund (1981).

Amazons
Kvinnelig krigerrase i Lilleasia. De kjempet mot Theseus, Achilles, Cyrus og
Hercules.
Pokal gitt av Federation Francaise de Tir (1981).
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Boutet
Nicolas Boutet (1761-1833)- direktør for Versailles våpenfabrikk- var Napoleons
beste våpensmed. Hans mange mesterstykker ble gaver til konger, marskalker og
generaler.
Pokal gitt av Gazette des Armes, Frankrike (1983).

Nagashino
Avgjørende slag i maktkampen i Japan i 1575, der Nobungas 3.000 "Arquebusiers",
med en dags trening, avga 6.000 skudd pr. minutt på en 1.800 meter lang frontlinje
og knuste den beste samuraihæren, som tapte 10.000 mann av 12.000.
Utsøkt gulltrofe - en reproduksjon av et historisk maleri soin viser alle detaljer i
slaget. Gitt av byrådet i Hora! (fylket der slagmarken er"'og Nagashino Slott). (1990)

Rigby
John Rigby, våpensmed i Dublin, produserte utsøkte jaktrifler og deltok i langholds
(1,000 yards) konkurranser mellom 1862 og 1865 med meget presise konkurranse-
rifler.
Pokal gitt av M.L.A. Great Britain (1992).

Manton
Joseph Manton (1760~1835) var en Britisk våpensmed bl.a. kjent for sine spesielt 
fine og pålitelige hagler og og duellpistoler.
Pokal gitt av Shooting Sports Trust of Great Britain (1973).

Lorenzoni
Michele Lorenzoni, taliensk konstruktør av tidlige repeterende flintlåsgeværer med 
magasin. Han levde i Firenze fra 1683 til 1733.
Pokal gitt av byen Codogno (1974). Replika: jaeger Vereinigung Pforzheim (1989).

Hawker
Oberst Peter Hawker var en meget ivrig britisk jeger og skyttersportskribent (1814).
Han samarbeidet med Manton om forbedring av sportsvåpen. Hans dobbeltløpede
gevær, som nå er i Birmingham Museum, har nedlagt vilt i et antall av 14.000.

Pforzheim
Gammel middelalderby der skytterforbundet, grunnlagt i 1450, arrangerte et inter-
nasjonalt mesterskap allerede i 1561, og var vertskap for det 13. MLAIC Verdens-
mesterskap i 1989.
Den vakre premien, gitt av byen Pforzheim, er spesialdesignet av Reinhold Krause
(1990).

Wogdon
Robert Wogdon, våpensmed i London, berømt for sine spesielt presise og pålitelige 
flintlås duellpistoler.
Pokal gitt av M.L.A. Great Britain.

Wedgnock
er den største banen for munnladervåpen i England.
Bygd og eid av Engelske svartkruttskyttere.
Pokal donert av Muzzle Loaders Assosiation of Great Britain (1996).
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Nobunaga
Oda Nobunaga, seierherren i slaget om Nagashino. Han så militære fordeler av 
luntlås musketter i motsetng til de tradisjonelle samurai våpen og ansatte store 
menger arkebusierer (muskettskyttere) som førte til store seiere i mange slag.
Premie donert av National Rifle Assosiation of Japan.

Tanzutsu
TAN-ZUTSU er Japansk for kort våpen; TAN betyr ‘kort’ og ZUTSU, uttales 
(TSUTSU), betyr ‘våpen’, altså Tanzutsu – kort våpen. I denne sammenhengen betyr 
det luntelåspistol.
Premie donert av Mr. Onoo president of MLA Japan (2004).

Adams
Robert Adams var en viktig aktør i Britisk våpenhandel på midten av det 19ende ar-
hundre og hans navn er kjent av alle som er interessert i revolvere. Mindre kjent er 
hans arbeider med sportsvåpen. Han fikk Engelske, Franske, Belgiske, Skotske og 
U. S. patenter for sine låser og maskiner til boring og rifling av løp samt amunisjon. 
Best kjent er han for sitt Britiske patent nr. 13257 dobbel-action perkusjonsrevolver 
fra 1851 med hel ramme.
Premie donert av Muzzle Loaders Association of Great Britain (2004).

Lucca
Middeladerby i Toskana, Italia, vært for det 20de MLAIC VM i august 2002.
Premie donert av the Federation Francaise de Tir (2004).

Magenta
By i Lombardiet, Italia hvor hvor den første av kampene i den andre av Italias firhet-
skamp foregikk om Italias uavhengighet. Den Piemontesiske arme og dens Franske 
allierte kjempet mot den Østerrikiske arme som okkuperte området.

Donald Malson
I mai 2007 mistet MLAIC en av sine mest populære, kunnskapsrike og effektive 
lederere. Han var også en av det verdensomspennende miljøets beste svartkruttskyt-
tere. 
Donald “Bucky” Malson. Bucky banet vei for nye medlemmer som Polen, den Tjeki-
ske Republikk og den Slovakiske Replublikk som alle ble medlemmer av MLAIC.

Egg
Durs Egg (1748–1831) var født i Sveits men flyttet tidlig til England og var kjent for 
sine flintlåspistoler. Etter læretiden i Solothurn og Paris etablerte han sitt eget firma  
i London 1772 og dette firma er bl. a. kjent for for produksjon av Ferguson riflen. 
Han var samtidig med Joseph Manton og onkel til Joseph Egg.
Premie donert av Muzzle Loaders Association of Great Britain (2004).

Enfield
By i Middlesex nord for London hvor Enfield riflen ble konstruert og produsert.
Poduksjon av riflen forsatte til etter andre verdenskrig. Det er derfor det finnes så 
mange originale “replikaer” av denne riflen.
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Remington
Revolver eller revolverende pistol som egentlig er den korrekte betegnelsen på en 
“revolver”. Av maklinghetshensyn altså betegnet som revolver. Perkusjon tennme-
kaniske med hel ramme foretrukket av majoriteten av MLAIC sine revolver skyttere. 
Opprinnelig konstruert og produsert av Remington Arms Comany i USA, mange 
produsenter utenfor USA produserer denne i replika.

Halikko
By i Finnland som faktisk ikke er en by lenger, dvs. den slo seg sammen med en 
annen by som heter Salo i 2009. Byen Halikko var vært for EM i 2003.

Forsyth
Oppfinnelsen av perkusjons tennhetten ved bruk av lettanntennelige fulminanter 
som produserte høy energi ved slag og sendte en stikkflamme inn til svartkruttet, 
ble oppdaget og patentert av den erverdige Rev. Alexander John Forsyth of Belhelvie, 
Aberdeenshire, Scotland i 1807.

Batesville
By i Ohio, USA, værtskap for 2004 World Championships.

Pennsylvania
En av de opprinelige statene i dannelsen av USA. Stedlige våpensmeder utviklet i 
løpet av 1700 tallet en fullstokk flinlåsrifle med meget langt løp som var presis på 
langt hold. Senere forsking på området slår tvil om det meget lange løpet egentlig er 
noen fordel på langt hold.  

Lamarmora
Alfonso Lamarmora (1804-1878), general, krigsminister og sjefen for Army Staff of 
Piemontese Expeditionary Corps i løpet av krigen på Krim i 1855, han ledet den 
Italjenske hær i den 2dre (1859) og 3dje (1866) uavhenhighetskrig mot Østerrike 
(Habsburg).

Kunitomo
Berømt familie av våpenprodusenter i Edo peroden, (1603 til 1868) i Japan.
De var de størte våpenprodusenter i løpet av Siga prefekturet.

Kossuth
Lajos Kossuth var en vellkjent frihetskjemper og politiker under den Ungarske revu-
lusjonen 1848-1849 og ble senere en støttespiller for frihetsbevegelsen i Europa.
Premie presenteres av Hungarian Muzzle Loading Shooting Association (2010).

Hibuta
En Hibuta er et pandeksel altså et deksel over fengpannen benyttet i luntelåser 
og snaphane låser. I den senere flintlåsen ble fengstål og pandeksel et og samme 
stykke. Et Japansk uttrykk sier “åpne deres hibutas” som egentlig betyr “start 
kampen”.
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El Alamo
Kampen om Alamo (February 23 – March 6, 1836) var en kritisk hendelse i den 
Texanske revulosjonen. Etter en 13 dags beleiring av Alomo misjonen stormet Mexi-
kanske tropper under President General Antonio López de Santa Anna misjonen i 
nærheten av San Antonio de Béxar (dagens by San Antonio, Texas, U. S.) og drepte 
alle forsvarerne. Dette førte til at folk strømmet til den Texanske hæren, både Texa-
nere og folk fra andre deler av USA ville ha hevn. Denne hæren slo den Mexikanske 
hæren i et slag ved byen San Jacinto 21. april 1836.
Premie donert av Belgium Shooting Federation (VSk) (2014).

+ i overskriften indikerer mer enn MLAIC sine klasser. Vi har også våre egne klasser her 
hjemme på berget. De fleste klassene er oppkalt etter våpenet og er nokså selvforklarende.
Noen av klassene er oppkalt etter berømte historiske personer og våpenkonstruktører i samme 
ånd som MLAIC klassene, som følger:
 REDD anm.

Nelson
Horatio Nelson, berømt admiral fra Napolionskrigene som kommanderte den Engel-
ske flåten og vant alle slag han involverte flåten i. Hans mest berømte slag var da 
han fullstendig knuste den Franske flåten ved Aboukir bukta ved Nilen utløp i 1798. 
Nelson møtte sitt endelikt i slaget ved Trafalgar mot den Spansk-Franske flåten der 
han ble skutt av en Fransk skarpskytter og senere døde av skadene.

Tordenskiold (Tordenskjold)
Peter Jansen Wessel Tordenskiold trenger vel neppe noen nærmere presentasjon.
Vise-admiral for den Dansk-Norske flåten som vant mange slag mot Svenske mot-
standere på begynnelsen av 1700-tallet.

Trafalgar
Se Nelson.

Dynekilen
Et av Tordenskiold sine mest berømte slag der han ødela de fleste av Svenskenes 
trasportskip som lå for anker i Dynekilen på grensen mellom Sverige og Norge.

Buntline
Egentlig et tau til å håndtere seilene i et firkant rigget seilskip.
Også kjent som en Colt sigel-action Army med meget langt løp.

Lefaucheux
Casimir Lefaucheux, fransk våpenkonstruktør som er mest kjent for konstruksjon 
av pin-fire patronen, hvilket han fikk patent på i 1836.

Husquarna
Kjent Svensk industrikonsern som startet allerede i 1620. Da het de Jønkjøpings 
Faktori og fikk ordre fra kongen om å produsere musketter til det Svenske militære. 
I 1689 flyttet fanktoriet til Huskvarna i Sør-Sverige for å utnytte vannkraften der.
Selskapet tilhørte den Svenske stat frem til 1757 da den ble solgt til en privat inves-
tor. Selskapet fortsatte sin produkjon av våpen og i 1867 ble Husquarna Våpenfab-
riks AB dannet som bl.a. produserte hagler - gode hagler, og andre jakt- og militære 
våpen. Selskapet har en 330 år lang historie og eksister enda under navnet Hus-
quarna Group men produserer ikke lenger våpen.
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Pape
William Rochester Pape var en Engelsk våpenmaker “fant opp” og tok patent 
(Britisk patent nr. 1501) på choke boring for hagler i 1866.
Hvorfor det ble mr. Pape som fikk patentet kan man bare spekulere på fordi 
allerede i 1827 produserte Jeremiah Smith en hagle med choke boring. 
Seks måeder før Pape fikk patentet søkte amerikaneren Sylvester H. Roper om 
det samme. I 1875 vant Pape en pris på 10 guineas og ble utropt til den originale 
oppfinner.

Bodine
John Bodine var en tidligere oberst i New York Militia og en legendarisk langhold-
skytter. Han var sentral i landskampen mellom U.S.A. og Irland på Creedmore i 
1874 der amerikanerene vant. Bodine benyttet en Remington Rolling Block rifle.
Flere av dagens våpenprodusenter lager rolling block rifler kalt Rolling Block John 
Bodine i 45-70 og 45-90 med snellert avtrekk, diopter sikter og pistolgrep i kolben.

Turner
Thomas Turner hadde sin våpensmie og butikk i 8 Fisher Street, Birmingham der 
han produserte riktig gode jakt- og sportsrifler; munnladere med perkusjonslås på 
midten av 1800-tallet. Han var også kontraktør under Britisk Royal Government 
og produserte bl.a. stokken til Enfield riflen. Senere fikk han en kotrakt om å pro-
dusere patronrifler etter Snider patentet.

Til slutt vil jeg ta med noen ord om kammerlader klassene.
Det hadde seg nemlig slik at med opprettelsen av stående 50 m så hadde NSU plutselig tre 
klasser med samme navn:

18 lødig militær kammerlader, 100 m, liggende
18 lødig militær kammerlader, 50 m, stående
18 lødig militær kammerlader, lag

Dette ble nokså forvirrende og styret foreslo derfor at “18 lødig militær kammerlader” skulle 
beholdes på 100 m fordi dette var godt innarbeidet. 50 m ble endret til Landmark og lag ble 
endert til Holst.
Altså:

Landmark
Jens Landmark var en norsk offiser og direktør ved Kongsberg Våpenfabrikk (KV) 
fra 1854 da han overtok etter Peder Christian Holst. Han satt som direktør til 
1880 da han ble etterfulgt av Ole Herman Krag. Landmark var sentral ved kon-
struksjonen av kammerlader riflen, spesielt sikte og marinens modell.

Holst
Peder Christian Holst var norsk offiser, stortingsrepresentant og direktør for 
Kongsberg Våpenfabrikk fra 1842 til 1854. I hans tid som direktør var det dårlige 
tider i Norge med stadig stigende kornpriser og synkende levestandard. 
Han organiserte derfor utdeling av korn til fabrikkens ansatte.

-  Muskedunderen nr. 1 - 2021  -  Årgang 37  -



11
-  Muskedunderen nr. 1 - 2021 -  Årgang 37  -

Fortsettelse fra Muskedunderen nr. 4 2020...

SKYTESELSKAPET
PÅ HELVERSCHOUS LØKKE

Av siv. ing. & siv.økon. Jon Sv. Dahl 
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HETTER OG KRUTT SALG:

Krutt:
Wano P krutt – Nr. 1, 2, 3 og 4

Sweizer krutt – Nr. 0, 1, 2, 3, 4 og 5
Noe polsk krutt

Hetter (RWS):
1075, 1075+, 1081, 1218

Federal large rifle og large pistol

Hetter og krutt kan kjøpes på N&S sine stever på Korsfløyta.
Men, vil helst ha forhånds bestilling og betaling.

Hilsen Oddvar
Tlf. 62964380/97763412, e-post: o-deb@online.no

PS. Anbefaler dere alle som kommer og høre med venner og kjente om de trenger 
noe. Også gjerne at dere hører innad i klubbene. Vet det er mange som vil ha, men 

sliter med å få tak i pga avstander og transportproblemer her på berget. 
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Blyanttregning av Theodor Kielland-Torkildsen som viser oppkjørslen og løkkehuset 1885
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Det var ikke bare på Helverchous Løkke 
at det erverdige selskab bedrev sin 
fugleskydning. Følgende stod å lese i 
Christiania Intelligentsedler 19de mai 
1842:

Det har ofte og af Flere været yt-
tret Ønske om, at en almindelig Fu-
gleskydning maatte blive arrangeret. 
Skydeselskabet “Christian Augusts 
Venner” i Christiania i Forening med 
nogle Andre har ogsaa troet at burde 
gaae dette Ønske imøde , idet man 
har paatænkt, i Forening med Skyde-
selskabet i Drammen, at istandbringe 
en saadan almindelig Fugleskydning 
paa Kjørboe Gaard  ved Sandvigen i 
Asker Prestegjeld Lørdagen den 25de 
Juni førstkommende. Lister, hvorpaa 
Deeltagende i Christiania og Dram-
men samt i disse Byers Omegn kunne 
tegne sig, ere i den Hensigt nedlagte 
i Christiania hos Dhrr. Kjøbmænd A. 
Tofte og Th. Olsen og hos Capitain 
Sparre, i Drammen hos Kjøbmand 

Artikkelen er første gang publisert i heftet, “Byminner” nr. 4 1969 laget av Oslo Bymuseum og gjengis med tillatelse 
fra Nasjonalbiblioteket.

Svend Holst, i Ager paa Gaarden 
Riis og i Bærum paa Gaarden Løche-
berg, og indbydes Lysthavende, ber 
af bemeldte Lister vil erfare Arrange-
mentet og Vilkaarene , til at tegne sig 
til Deeltagelse inden denne Maaneds 
Udgang. 

Directionen i Skydeselskabet 
Christian August Venner

En av grunnene til det erverdige skyde-
selskabs avvikling er det faktum at med 
sin nesten 100 årige historie så skjedde 
det en smule forgubbing av medlems-
massen. (Noen som kjenner seg igjen?) 
Eldre konservative herrer styrte på slut-
ten og de ville ikke ha noe av disse mod-
erne patronvåpnene som kom i siste 
halvdel av 1800-tallet, nei, gode gamle 
munnladere skulle det være. Det førte 
til problemer med rekruteringen fordi de 
unge ville benytte det siste nye og melte 
seg heller inn i Skydeselskabet Skarp-
skytten, stiftet 1849, eller i Christianias 
Vaabeøvelsesforening, stiftet i 1859 der 
man ikke hadde slike antipatier mot 
moderne våpen. REDD anm.
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Bildet under overskriften er malt av Ferdinand Jonas Gjøs i 1840 og viser utsikten fra 
Helverschou løkke mot Akerhus slott. Tømmerkonstruksjonen i forgrunnen på venstre 
side er nok sansynelig et av skyteskurene.

Oslo Museum

Under det ærverdige selskabs 
årlige fugleskydninger ble små 
saluttkanoner flittig brukt. Den 
gamle fuglekongen skulle salut-
teres når han ankom banen og 
det ble også flittig saluttert under 
de mange skåler de velkondis-
joneerte herrer utbrakte. God 
mat og godt drikke var en vesen-
tlig del av det hele. Ja, de gode 
herrer trengte ikke å forlate trak-
tørstedet for å delta på skydnin-
gen, de kunne leie en fra almuen 
til å skyte for seg. De erholdt 
selvfølgelig de gilde premier mens 
skytteren kun fikk æren.

CSS har beholdt denne tradisjonen og åpner sin fugleskyding 
med 3-foldig salutt samt en skål for Konge og fredeland (med 
Fransk brændevin, må vite). Bildet fra fjorårets fugleskyding.
Foto: Wemunn Aabø.
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NM bane 2021

Breimsbygda Svartkrut har den glede og invitere til NM-Bane 2. juli – 4. juli 2021 på 
Kråkenesmarka Skytebane i Førde i Sogn og Fjordane.

Skytinga startar kl 09:00 begge dagar.

Det skytast etter MLAIC’s regelverk i tillegg til Nordiske og Norske klasser.

Våpenkontroll vil foregå Fredag ettermiddag i tillegg til Laurdag og Søndag.

Protestfristen er 30 minutt etter at listene er offentleggjorde.

Premiering etter Norsk svartkruttunions regelverk.

Kiosk er open begge dagar. All betaling må skje med kontantar.
Eventuelle forhandsreglar opp mot den pågåande pandemi blir opplyst fortløpande. 
Men ein må rekne med at det blir naudsynt med tiltak.

Påmeldingsfrist Tysdag 1. juni 2021

Dette gjeld og lag, men deltakarane på laget kan meldast sekretariatet seinast kl. 
09:00 laurdag 3 juli 2021.

Betaling skal følgje påmelding, og ved påmelding / betaling etter fristen kan ein ik-
kje reikne med å få skyte. Betalte startar betalast ikkje tilbake om ein ikkje stiller til 
start. Skyttarar blir ikkje registrert før betaling er mottatt.

Overnattingsmulighetar:
Det er bra med overnattingsmuligheter i Førde, Ca 20 minutts køyring frå bana.

    • Førde pensjonat. Tlf. 57 82 11 64 E-post: hillers@online.no. 
      Heimeside: førdepensjonat.no

    • Førde hotell. Tlf. 57 82 81 10. 
      Heimeside: www.thonhotels.no/hoteller/norge/forde.

    •  Førde Camping. Tlf. 468 06 000. E-post: post@fordecamping.com 
       Heimeside: fordecamping.com

    •  Det vil og være mulighetar for og campe på bana.

    •  Besøk gjerne sognefjord.no/sunnfjord for meir informasjon om området.

Kråkenesmarka har koordinatane 61.478205, 5.734317. Fv609 60, 6800 Førde.

Kontaktperson: Magnar Støyva Tlf: 97078085 e-post: krutsterkt@gmail.com

Vel møtt.
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Påmelding NM-bane 2021

nr Klasse Original Replika Prioritert
Kaliber Kaliber O/R Beløp NB! Noter prioritering.

Registreringsavgift 100 Dette i tilfelle O og R 
1 Miquelet blir slått saman
2 Maximillian
3 Minie Hugs å noter kaliber
4 Withworth Nyttast til sikker dømming
5 Comanizzo av skivene
6 Kuchenreuter
7 Colt Registreringsavgift kr 100.-
8 Valkyrie Avgift pr klasse 100.-

12 Mariette Avgift pr lag 300.-
14 Tanegashima Betalast til kontonummer:
15 Vetterli 3705.27.49663
16 Hizadai Merk med navn
23 Donald Malson
28 Tanzutsu Påmelding sendast til:
36 Pennsylvania Magnar Støyva
37 Lamamora Myravegen 18
38 Remington(Revolver)* 6826 Byrkjelo

100 18 lødig kammerlader
101 4""kammerlader E-post til
102 Bakladet perkusjon krutsterkt@gmail.com
103 12,17 X 44
104 Jarman
105 Perkusjonsmuskett
106 Nelson Påmeldingsfrist:
107 Tordenskjold
108 Landmark 01.06.2021
110 Buntline
190 Remington original Lag meldast på pr E-post.
191 Remington Match
193 Smith & Wesson

Beløp og betale
* Dette er ei samanlagt klasse

Namn:
Adresse:
Klubb:
Mobil
E-post
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Farsund Pistolklubb
ved

Svartkruttgruppa

Inviterer til NM Felt
14. og 15. august 2021
på Knivsland Skytebane

4560 Vanse

Langvåpenklassene skytes lørdag 14. august med 20 skudd
Revolverklassene skytes søndag 15. august med 25 skudd

Start kl 10.00 begge dager

Det skytes etter NSUs reglement
Kr 100.- pr start

Kiosksalg

Påmeldingsfrist 15. juli 2021

Overnattingsmuligheter på banen
muligheter for bobil/teltcamping

Påmelding og flere opplysninger
ringes Richard Hole, tlf. 991 65 731 eller epost

lederfpk@gmail.com
Kartkordinater til banen via google maps
58.11404875891971, 6.70477115477314

Velkommen



NORD & SØR

INVITERER TIL DM 100 METER ØSTLANDET
SØNDAG 18. APRIL PÅ KORSFLØYTA SKYTEBANE

Vi skyter alle Norske og MLAIC sine klasser
Første start kl. 10.00

Kr. 100,- pr klasse, Lag 250,-

Enkel kiosk.

Påmelding sendes til Oddvar på o-deb@online.no 
62964380 / 97763412

NB! Påmeldingsfrist er 4 april.

Vel møtt!!
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NORD & SØR

INVITERER TIL NM LEIRDUE 
5-6 JUNI PÅ KORSFLØYTA SKYTEBANE

Fordelingen av klassene blir sånn:
Lørdag:

Lorenzoni o/r
Pape
    
    

Søndag:

Manton o/r
Lefaucheux

Start kl. 10.00 begge dager.
Det skytes etter NSU sitt reglement.

Enkel kiosk.

Kr. 100,- pr. klasse.
Kr. 250,- pr lag.

Påmeldingsfrist 6 mai !!!!

Påmelding og flere opplysninger ringes/sendes Oddvar Deberitz
62964380 / 97763412 / o-deb@online.no

Vel møtt!!



NORD & SØR

INVITERER TIL DM LEIRDUE ØSTLANDET
SØNDAG 11. APRIL PÅ KORSFLØYTA SKYTEBANE

Vi skyter alle Norske og MLAIC sine klasser
Første start kl. 10.00

Kr. 100,- pr klasse, Lag 250,-

Enkel kiosk.

Påmelding sendes til Oddvar på o-deb@online.no 
62964380 / 97763412

NB! Påmeldingsfrist er 28 mars.

Vel møtt!!
28

NORD & SØR

INVITERER TIL DM 50 METER ØSTLANDET
LØRDAG OG SØNDAG 24-25 APRIL PÅ KORSFLØYTA SKYTEBANE

Fordelingen av klassene er sånn:

 

         
Første start kl. 10.00

Kr. 100,- pr klasse, Lag 250,-
Enkel kiosk.

Påmelding sendes til Oddvar på o-deb@online.no 
62964380 / 97763412

NB! Påmeldingsfrist er 11 april.

Vel møtt!!

Lørdag:

Vetterli o/r
Miquelet o/r
Pennsylvania o/r
Perk. Muskett o/r  

Søndag:

Jarmann o/r
12,17x44

Lamarmora o/r
Landmark

Tanegashima
Hizadai

-  Muskedunderen nr. 1 - 2021  -  Årgang 37  -



Dato Tid Avstand/skytegren          Klubb      Sted                 Stevnetype/navn
Lør.  9. januar 11:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Lør. 13. februar 11:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Lør. 13. mars 10:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Lør. 13. april 10:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Søn. 2. mai 10:00 25 m + 50 m + 100 m VSSL Tromsdalen
Lør.  8. mai 10:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Lør.  5. juni 12:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Lør.  5. juni 10:00 25 m + 50 m + 100 m VSSL Tromsdalen DM
Søn. 6. juni 10:00 25 m + 50 m + 100 m VSSL Tromsdalen DM
Lør.  7. august 10:00 30 skudd felt  TPK Jonsvannet   KLM-kølabrenner’n
Søn. 22. august 10:00 25 m + 50 m + 100 m VSSL Tromsdalen
Lør. 11. september 10:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet   KLM-kølabrenner’n
Søn. 12. september 12.00 25 m   RPK Rissa        Mesterhornet
Søn. 18. september 10:00 25 m + 50 m + 100 m VSSL Tromsdalen
Lør.   2. oktober 10:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Søn. 14. november 12.00 25 m   RPK Rissa        Svartkrutthornet
Lør.   6. november 11:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Lør.   4. desember 11:00 25 m + 50 m  TPK Jonsvannet
Tir. 28. desember 10.00 30 skudd felt  RPK Rissa

Midt-Norge

Trondhjem’s Pistolklubb svartkruttgruppa 
TPK Jonsvannet. 
Morten Andresen, tlf. 907 67 115, 
e-post: mortenandresen40@gmail.com

29

Terminliste approberte stever 2021

Verdal Sport Skytter Lag VSSL, 
Tromsdalen, 
Oddbjørn Næss, tlf. 454 11 588, 
epost: hamjern400@hotmail.com

Rissa Pistolklubb
Svartkruttgruppe RPK
Ivar H. Olsen
epost: ivar.ols@icloud.com
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Tor. 15. april     18:00  25 m    BBSK Ura skytebane
Tor. 06. mai     18:00  25 m + 50 m   BBSK Ura skytebane
02. - 04. juli    09:00 25 m + 50 m + 100 m BBSK Kråknesmarka NM bane
14. - 15. august    10:00 Felt   FPKS Knivsland NM Felt
Tor. 19. august     18:00  25 m + 50 m   BBSK Ura skytebane
Tor. 09 september    18:00  25 m + 50 m   BBSK Ura skytebane
Søn. 19 september   10:00  25 m + 50 m   BBSK Ura skytebane

Sør- og Vestlandet

Breimsbygda svartkrut BBSK, 
Ura skytebane i Gloppen kommune, Sogn og Fjorane, 
Magnar Støyva, Myravegen 18, 6826 Byrkjelo, tlf. 970 78 085, e-post: krutsterkt@gmail.com, 

Østlandet
Søn. 28. februar     10:00  50 m    KBT Egebergbanen
Søn. 07. mars     10:00  50 m    N&S Korsfløyta
Søn. 21. mars     10:00  25 m + 50 m   KBT Egebergbanen Kort-langvåpen
Søn. 11. april    10:00 Leirdue   N&S Korsfløyta DM
Søn. 18. april    10:00 100 m   N&S Korsfløyta DM
24.-25. april    10:00 50 m   N&S Korsfløyta DM
05.-06. juni    10:00 Leirdue   N&S Korsfløyta NM
Søn. 30. mai    10:00  25 m + 50 m   KBT Egebergbanen Kortvåpen

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

Kongsvinger Black Powder Team KBT, Egebergbanen, 
Dagfinn Torp, tlf. 971 70 892, E-post: elirno@frisurf.no
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Farsund Pistolklubb Svartkruttgruppe FPKS, 
Knivsland Skytebane, 4560 Vanse 
Richard Hole, tlf. 991 65 731 lederfpk@gmail.com 

REDD bringer eder herved en litt spesiell lystrings gaffel. Trolig beregnet for lystring i 
farvann der det også befinner seg krokodiller, haier og andre ulumskheter i og med at 
den også er utstyrt med luntelås. Legg også merke til den kjekke reimen for ha den på 
ryggen når den ikke er i bruk.
Helt genialt spør du meg!
  REDD, trur eg.



Originalvåpen 

Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted  
Miquelet   Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  13.06.2020            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   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   Dagfinn Torp  KBT    97 p.  31.05.2015  Kongsvinger
4’’’ kammerlader  Rune Stensrud  KBT    90 p.  20.04.2008  Korsfløyta
18 lødig mil. kaml. Eldar Gulli  N&S    97 p.  24.04.2016  Korsfølyta   
Landmark* Oddvar Deberitz  N&S    94 p.  07.04.2019  Kongsvinger    
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  Oddvar Deberitz  N&S    86 p.  10.03.2019  Korsfløyta    
12,17x44  Dagfinn Torp  N&S    96 p.  01.07.2018 Finnsnes
Jarmann   Oddvar Deberitz  N&S    96 p.  22.04.2012  Korsfløyta
Donald Malson Rune Stensrud KBT   85 p. 27.05.2020 Egebergbanen   
Remington revolver Rune Stensrud  KBT  174 p.  27.05.2020  Egebergbanen   
Buntline  Dagfinn Torp KBT   79 p. 20.09.2020 Egebergbanen   
Nelson  Tor Holmboe  SCS   67 p. 29.06.2018 Finnsnes      

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. 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  Korsfløyta
Vetterli   Oddvar Deberitz  N&S  100 p.  25.08.2005  Kongsvinger

Norske rekorder

31
*Tidl. 18 lødig kammerlader 50 m

-  Muskedunderen nr. 1 - 2021 -  Årgang 37  -



Klasse  Skytter  Klubb Poeng Dato  Sted
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
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  Korsfløyta
S&W   Morten Andresen TPK   98 p.  06.07.2013 Verdal
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen  EFP    95 p.  05.07.2009  Ørnfjell
Bakladet perkusjon Dag M. Winge TGMC   57 p. 22.06.2019 Tromsdalen
Jarmann   Wemunn Aabø  SCS     97 p.  03.02.2020  Egebergbanen   
Tanzutsu  Oddvar Deberitz  N&S    84 p.  29.01.2012  Korsfløyta
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 Tor Inge Rossvoll SCS   46 p. 29.07.2019 Korsfløyta         

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   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 Match  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  Nord & Sør  253 p. 17.06.2018 Korsfløyta  
Holst*  Kongsvinger B. P. T. 274 p. 18.06.2016 Øvrebø   

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    50 duer   27.05.2018   Grimstad  

*Tidl. 18 lødig kammerlader lag
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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.   25,–  pr. stk. 
DVD-film     kr. 150,–  pr. stk. 
Poloskjorte med trykk ny type kr. 350,- pr. stk. se bildet under

Poloskjorter med trykk (grønn) kr.  50,–  pr. stk. 

NSU-butikken

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.

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

Pris kr. 120,-

Poloskjorter ny type.
Finnes i store størrelser.

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

NORSK SVARTKRUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
FINNHOLTVEGEN 848
2114 DISENÅ


