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Da er juestria endelig over og
vi står forran et nytt år med
nye muligheter.
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Om dette ekle viruset gir anledning til å avholde de internasjonale stevner berammet i
2022 vites ikke men foreløpig
er det planlagt for slikt med
VM + jubileumsstevne for
MLAIC sitt 50 år jubileum i Tyskland. Vi håper at dette kan
la seg gjennomføre.

side 5

av Tom Ove Låver

Her hjemme på berget har vi
enda ikke fått godkjennelsen
fra de miljøregulerende myndigheter til vårt beskjedene
utslipp av blyhagl, til tross for
gjentatte purringer.
La oss håpe at de kan tilgodese
oss i den sammenheng.
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Tryon Creedmoore perkusjonsrifle
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Offisiell invitasjon til VM i Tyskland
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Invitasjon NM bane 2022

Svært kjedelig at vår visepresident og eneste kvinne i styret
p.g.a. sin arbeissituasjon har
sett seg nødt til å fratre sin
stilling med umiddelbar virkning. Ny visepresident må velges på årets generalforsamling.

side 18

Det synes å være en vis usammstemthet mellom de styrende organer sine bestemmelser når det gjelder oppbevaring
av våre tilmåle 3 kg svartkrutt,
se artikelen på side 9.
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Invitasjon til NM felt 2022
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Invitasjon til NM langhold 2022
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Invitasjon til NM leirdue 2022
+ diverse stevner
Annonser salg

Bildekilde Wikipedia.

-

Fusil d’infanterie
Original Fransk Charville muskett modell 1777, modisfisert i 1802 og ble da betegnet AN IX, dvs. år 9 etter den
Franske revulosjonen. Løpslengde 1137 mm, total lengde 1520 mm, kaliber 17,48 mm (.69), vekt 4,4 kg.

Fra Redaktør desk

Vær hilset bolde skyttere.

side 23
Medaljer internasjonale stevner

side 26
Terminlister approberte stevner 2022

Frister for innlevering av stoff til MD
er som følger:
MD
MD
MD
MD

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

side 28
Norske rekorder

side 30
NSU butikken

* Frist for innlevering av forslag til generalforsamlingen d. å. er 20 april pga styrebehandling. Forslag publiseres i MD 2.

Forsidebilde
Fyrverkeri? Nei egentlig ikke, det er Christiania Skydeselskab sin ærede direktør som avfyrer sin luntelåsmuskett på CSS sitt Muskettstevne nov. 2021.
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Kontaktinformasjon NSU
Norsk Svartkruttunion

Betalingsadresse:
Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848, 2114 Disenå

Postadresse:
Norsk Svartkruttunion c/o Ove Bø
Granheimvegen 5, 7549 Tanem
Internettadresse: https://norsksvartkruttunion.no
Nå også på
Facebook

Kontonummer: 0530.10.18985
Medlemskontingent: 200,Org. nr. 991 955 364

Styret
President
Visepresident
Sekretær
Kasserer
MLAIC delegat

Ove Bø
Magnar Anton Støyva
Oddvar Deberitz
Per Ljøgodt

president@norsksvartkruttunion.no

Tlf. 920 24 645

sekretar@norsksvartkruttunion.no
kasserer@norsksvartkruttunion.no
mlaic@norsksvartkruttunion.no

Tlf. 970 78 085
Tlf. 977 63 412
Tlf. 922 64 088

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
Østlandet
Midt-Norge
Nord-Norge

Jørn Olav Larsen
Willy Morten
Ragnar Hegge
Geir Pettersen

jol-lars@online.no
w-morth@hotmail.com
ragnarhegge@gmail.com
g-pettersen@frisurf.no

Tlf. 949 89 886
Tlf. 916 94 124
Tlf. 930 30 366
Tlf. 917 68 068

Tja, ikke vet jeg jeg, men kan dette være noe for den kaffetørste svartkruttskytter mon tro?
Shaps New Model 1863 Carabine med intregrert kaffebønnekvern. Kvernen her vist i sine
enkelte faktorer. Hver Uinon soldat i den Amerikanske borgerkrig ble utstyrt med 36 pund kaffebønner, hvilket ledelsen i Sørstatene mente ville bidra til den endelige seier over Nordstatene.
REDD, trur eg.
Bildekilde Fiels & Stream
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MLAIC delegatens lille hjørne

D

a har vi begynt på et nytt år med nye muligheter.
Noen klubber har startet konkurranse sesongen mens
andre venter til solen varmer litt mer. Uansett har mange begynt å sysle med ladning,
støpning, etc.
I år er det egentlig Midt-Norge sin tur til å avholde NM bane. Forespurte klubb i
Trondheim så seg desverre ikke i stand til å gjennomføre arrangementet slik at
styret måtte ty til “plan B” , hvilket betyr at det kun er Østlandet som er i stand
til å gjennomføre NM og styret valgte å gi dette til Nord & Sør slik at årets NM
bane vil bli avholdt på Korsfløyta skytebane i Sør-Odal. Mer info inne i bladet.

Nordisk mesterskap er satt opp til perioden 22 – 24 juli, men vi har ikke fått noen offisiell
invitasjon til dette stevnet enda. Stedet blir som tidligere annonsert i Orrivesi, Finland.
VM langhold skulle vært arrangert i Ungarn 1-7 august, men siden de mener at
det optiske målesystemet ikke er testet godt nok med mange skyttere har de degradert stevnet til et Worldcup stevne. Her vil det bli maksimum 60 skyttere. De
har testet systemet med stort hell, men da med et mindre antall skyttere. Dette
med optisk målesystem av treff må også innarbeides i regelverket til MLAIC. Kan
også nevne at Ungarn ikke har noen tradisjonelle langholds baner med anvisergrav.
VM bane vil som nevnt før bli i Pforzheim Tyskland, men heller ikke her har vi noen
offisiell invitasjon tross at den var lovet innen uke 3. Tidspunktet blir uansett 14 -20
august 2022. Vi har fått beskjed om at kruttleveransen ikke blir før den 14 så de som
kommer ned før får bruke den 13 til å få godkjent våpnene til konkurransen.
Andersson buss driver nå og setter opp et tilbud til oss, men det er ikke mottatt i
skrivende stund. Normalt sett ville vi dratt nedover den 11 og kommet hjem den 23,
men det er mulig det blir en dag mindre i hver ende siden det sannsynligvis ikke blir
noen overnatting i Tyskland på veien ned.
VM blir også en forsinket feiring av MLAIC sitt 50 års jubileum så jeg regner med at de slår litt ekstra på stortrommen for å markere dette.
Italia vil igjen arrangere et grand prix stevne som blir det 3 i rekken. Tidspunktet er
20-22 mai. Stevnet holdes i en liten by i nærheten av Romeo og Julies Verona. For
nærmere informasjon kan man gå inn på nettsiden til MLAIC og fanen for konkurranser.
Østerrike henger seg på og arrangerer sitt grand prix stevne i Eisenstadt i tidsrommet
27-29 mai. Invitasjon til dette stevnet ligger også på Mlaic sin nettside
Siden vi mangler så mye informasjon vil vi måtte bruke nettsiden og Facebook til
dette når vi får den. Uansett kan det være greit å sende meg en e-post dersom du vurderer å reise til et internasjonalt stevne i år. Jeg vil da sende en e-post til den enkelte
med informasjon.
All korrespondanse med MLAIC delegaten skal foregå til:
mlaic@norsksvartkruttunion.no
Ha en fantastisk vår i svartkruttets tegn!
Per Ljøgodt
MLAIC delegat
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Muskettstevne Ulvdalen
av Tom O. Låver vise dir. CSS

C

hristiania Skydeselskab har i mange år, svært mange år, fungert som et ”test og
innskyting-selskap”.
Dvs. at vi ikke har avholdt noen form for klubbstevne eller klubbmesterkap, der
medlemmene konkurrerer seg imellom i all vennskapelighet.
Artikkelforfatteren fikk en ide’ på bakgrunn av de mange pokaler og premier donert til
selskabet fra salige Ståle Johnsrud sitt rikholdige utvalg av sådanne og med den erkjennelse av at resirkulering av tidligere benyttede substanser er i vinden for tiden, så fikk
artikkelforfatteren det for seg at disse premier kunne resirkuleres, altså igjen gå inn i
selskabet som en honnør for medlemmenes meritter på skytebanen.
Forfatteren fikk dermed den ideen med å øke aktiviteten innen selskabet ved å arrangere
interne stevner. Ideen gikk ut på å arrangere ”våpentypespesesfike” stevner der våpentypen fikk ”hovedrollen” i den form at vi den 20nde november 2021 avholdt et muskettstevne der både luntelåsmusketter og flintlåsmusketter kunne benyttes da dette var
et formidabelt muskettstevne.
Hvem vet, kansje vi på fremtidige muskettstevner også tar med perkusjonsmusketter slik
at alle glattløpede muskett-typer er med. Vi vil også arrangere fremtidige stevner der vi
benytter f. eks. kun flintlåsrifler eller prerkusjonsrifler osv., O og R blandet. Vinneren får
tittelen “Mester ..., årstall”, og erholder gilde pokaler og premier.
Vi skjøt etter NSU klassene Miquetet og Tanegashima sine bestemmelser når det gjelder
flintlås- eller luntelåsmuskett; i to omganger der man selvfølgelig valgte det beste oppnådde resultat. Vinneren av Muskettstevne fikk tittelen “CSS Muskettmester 2021” på
pokalen.
Årets ‘Fuglekonge’ ble faktisk også årets ‘Muskettemester’, nemlig Per Ljøgodt med 74 poeng, artikkelforfatteren som en god nr. 2 med 72 poeng og Wemunn Aabø som en god nr.
3 med 71 poeng, faktisk satte hr. Aabø ny personlig rekord med sin flintlåsmuskett.
Som nevnt tillot vi på dette stevne også luntelåsmuskett og både hr. Aabø og vår ærede
direktør Per Erik Andersson skjøt med disse geværer og oppnådde henholdsvis 50 og 3
poeng. Sistnevntes poengsum i betraktning så må det opplyses at vår ærede direktør er
nærmest halvblind ;-) og at det var første gang han benyttet sin luntelåsmuskett til skarpskyting. Vår ærede direktør forbedret sin personlige rekord fra 1 poeng i første omgang til
3 poeng i andre omgang.
Resultater:
1. Per Ljøgodt (mester) 74p
Flintlåsmuskett
2. Tom O. Låver
Flintlåsmuskett

72p

3. Wemunn Aabø
Flintlåsmuskett

71p

4. Tor Inge Rosvoll
Flintlåsmuskett

67p

5. Per E. Andersson
Luntelåsmuskett

3p

Det var en liten men god gjeng som deltok på CSS sitt første Muskettstevne, f.v. Per Erik Andersson, Per Ljøgodt, artikkelforfatteren (fraværende,
fotograf), Tor Inge Rosvoll og Wemunn Aabø.

4

- Muskedunderen nr. 1 - 2022 - Årgang 38 -

Stevne 28.11.2021 – Egebergbanen KBT
Vetterli R
1. Frode Island Bergan
2. Oddvar Deberitz
3. Andreas Knudsen
4. Mats Blickstrøm
5. Turid Blickstrøm
6. Kjell Bergersen
7. Frank Sondre Nordhagen
8. Jan-Erik Johansen
9. Wemunn Aabø

LRPK
N&S
SCS
SCS
SCS
EFP
N&S
EFP
SCS

93p 60mm
93p 72mm
91p
86p
81p
80p
78p
76p
74p

Vetterli O
1. Eskil Gulli Hanssen
2. Geir Gudmundsen

KBT
EFP

79p
78p

Jarmann R
1. Wemunn Aabø
2. Frode Island Bergan
3. Rune Stensrud
4. Jan-Erik Johansen
5. Eskil Gulli Hanssen

SCS
LRPK
KBT
EFP
KBT

92p
89p
84p
82p
78p

Jarmann O
1. Dagfinn Torp
2. Eskil Gulli Hanssen
3. Jan-Erik Johansen

KBT
KBT
EFP

89p
87p
85p

Miquelet R
1. Frank Sondre Nordhagen N&S
2. Oddvar Deberitz
N&S
3. Geir Gudmundsen
EFP

91p
82p
82p

Pennsylvania R
1. Rune Stensrud
KBT
2. Frank Sondre Nordhagen N&S
3. Birger Myrvold
KBT

85p
75p
64p

Landmark O
1. Wemunn Aabø

SCS

79p

12,17X44R
1. Oddvar Deberitz
2. Jan-Erik Johansen
3. Frode Island Bergan

N&S 93p
EFP
91p
LRPK 82p

Lamarmora R
1. Dagfinn Torp
2. Oddvar Deberitz
3. Wemunn Aabø
4. Ole Gunnar Eikenes
5. Mats Blickstrøm
6. Jan-Erik Johansen
7. Frank Sondre Nordhagen
8. Turid Blickstrøm
9. Andreas Knudsen
10. Kjell Bergersen

KBT
N&S
SCS
LRPK
SCS
EFP
N&S
SCS
SCS
EFP

96p*
95p
86p
85p
84p
83p
82p
80p
79p
69p

*Tangering norsk rekord
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LEIRDUESTEVNE PÅ KORSFLØYTA 05.12.2021

PAPE:
1. plass:
2. plass:
3. plass:
4. plass:
5. plass:
6. plass:
7. plass:

Oddvar Deberitz
Sven Lund
Sondre Nordhagen
Ragnar Holen
Tom Fredriksen
Cato Berget
Sigurd Sundby

N&S
N&S
N&S
N&S
N&S
KBT
N&S

21 duer
12 duer
11 duer
9 duer
5 duer
3 duer
2 duer

LEFAUCHEUX:
1. plass: Oddvar Deberitz
2. plass: Sven Lund
3. plass: Ragnar Holen
4. plass: Cato Berget
5. plass: Johnny Randen
6. plass: Tom Fredriksen
7. plass: Sigurd Sundby

N&S
N&S
N&S
KBT
ESS
N&S
N&S

15 duer
9 duer
8 duer
5 duer
5 duer
3 duer
3 duer

LORENZONI:
1. plass: Sondre Nordhagen
2. plass: Wemunn Aabø
3. plass: Oddvar Deberitz
4. plass: Johnny Randen
5. plass: Sven Lund
6. plass: Tom Fredriksen
7. plass: Sigurd Sundby

N&S
SCS
N&S
ESS
N&S
N&S
N&S

14 duer
12 duer
11 duer
11 duer
10 duer
6 duer
6 duer

LORENZONI ORIGINAL:
1. plass: Sondre Nordhagen
2. plass: Willy Morten
3. plass: Sven Lund
4. plass: Cato Berget

N&S
HPK
N&S
KBT

13 duer
11 duer
6 duer
5 duer

MANTON:
1. plass: Sondre Nordhagen N&S 9 duer
2. plass: Oddvar Deberitz
N&S 9 duer
3. plass: Willy Morten
HPK 8 duer
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Minneord over Tor Bjarne Justnæs †
14. juli 2021 døde Tor Bjarne Justnæs fra Kristiansand brått fra
oss, bare 52 år gammel. Tapet av denne miljøskaperen kom som
et sjokk på hele det norske svartkruttmiljøet.
Tor Bjarne Justnæs var en snill og hjelpsom mann. Han fikk folk
med seg, og han var raus mot nykommere. Hadde du snakka to
minutter med Tor Bjarne var du en venn.
Han var også svært kunnskapsrik, og det han visste formidlet han med ydmykhet. Han visste
hvordan et skjefte kunne formes, og han visste hva som kunne brukes som mellomladning.
(I det siste tilfellet var forslaget som oftest polentagryn.)
Tor Bjarne Justnæs var en fredsæl mann. Han manglet fullstendig evnen til å bli sur og bære
nag.
Han var dessuten en skikkelig nerd, og det var han stolt av. Hva han enn holdt på med, enten
det var sying av selskinnsklær, kajakkbygging, buespikking eller svartkruttskyting: Det skulle
være autentisk, og det skulle være riktig.
Jæger Justnæs var en mester med tre, og han visste intuitivt hvordan et emne skulle formes
når han fikk det i neven.
I sine yngre år var han speiderleder og friskus. Det er ikke alle som vet at Tor Bjarne Justnæs
har rodd til Danmark for å minnes Terje Vigen.
Historien om Tor Bjarne og svartkruttet begynte en dag på midt på 1990-tallet. Da stod han,
Johnny Langeid og Kristen Lian utenfor butikken på Gimle i Kristiansand. De hadde fått nyss
om at det foregikk svartkruttskyting på Sødalsmyra, og nå ventet de på Endre Joar fra Kristiansand Garnison Pistolklubb.
Etter en innledende periode på Sødalsmyra er Tor Bjarne Justnæs pådriver i en svarktruttskytingens gullalder i Kristiansand. Det er på Kimestad i skauen vest for Kristiansand det går for
seg. Her skyter Kristiansand Garnison Pistolklubbs svartkruttgruppe med alt man kan putte
svartkrutt i, inkludert kanon. Det er langt fra folk, og det smeller sent og tidlig. En av historiene
omfatter en elg. Den slapp fra skrekken uten fysiske men.
Denne teksten er resultatet av en minnekaffe over Tor Bjarne som noen av hans mange venner
avholdt i fjor høst. Blant det som ble sagt:
“Tor Bjarne hadde alltid med seg så sykt mye! Bilen var alltid full. Jeg trengte nesten ikke ta
med krutt engang! Han visste hva vi andre skulle lade og skyte med, og han hadde alltid verktøyet klart. Det samme på jakt: Sekken var alltid full.
“Tor Bjarne kunne skyte veldig godt, men han var ikke så nøye om han vant eller ble nummer
seks. Hvis han kom litt ned på lista hadde han jo bare hjulpet til med å dytte noen andre opp”.
“Han var litt oppgitt på meg som ikke trente så mye og ikke tok det så nøye. Men en gang vant
jeg sølv i noe, og da ble han så glad at han nesten bar meg til bilen”.
Noen av de kjæreste legendene om denne mannen stammer fra deltagelsen hans i EM i Pforzheim. Med flintmusketten traff Tor Bjarne over hele skiva, og bak ham stod en gruppe tyskere
og kommenterte. Da snur Tor Bjarne seg og forklarer at han jo “für die ganze Scheibe bezahlt
habe”. De knakk sammen.
Og hvordan det enn gikk: Justnæs skreiv alltid nøye ned i loggboka hvor han traff og hva han
hadde ladd med. Å vinne var ikke viktig, men oversikt måtte han ha.
Sitt siste NM i svartkrutt skive deltok Tor Bjarne Justnæs på i 2018. Etter dette var det pil og
bue, samt håndverk fra vikingtid og steinalder som overtok som hovedlidenskap. Tor Bjarne
skulle ikke bare lage autentiske steinaldervåpen: Helst ville han også lage de autentiske steinredskapene til å lage dem med.
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Med Tor Bjarne Justnæs har veldig mye kunnskap og ferdighet gått tapt. Langt større
er likevel tapet over det han visste om det å være menneske. For enda Tor Bjarne bar på
et mørke inne i seg som til slutt gjorde at han valgte å forlate verden, maktet han helt til
det aller siste å være et menneske som lyste opp livene til dem rundt seg.
Det er så trist at det ikke kan settes ord på. Takk for at vi fikk kjenne deg, Tor Bjarne.
Ført i pennen av Torgeir Eikeland, under inspirasjon fra Jan Erik Heggland (Kruttnarr),
Frode Mølland og Geir Kahrs Andersen.

REDD vil også hedre Tor Bjarne ved å gjengi en av hans spalter “Paa kornet”, denne er
hentet fra Muskedunderen nr. 2 2008. Han var ikke vond å be om stoff til bladet og jeg
var i den heldige situasjon at han gjerne sendte meg en artikkel når jeg bad om det.

Af jæger Tor Bjarne Justnæs.
En ny sæsong er i gang og iaar kan den virkelig blive
røgfyldt!
Det er med stor entusiasme man gaar og vænter
paa det meget
omtalede krudtparti der skal tilveieskaffes.
Tak og honnør
til de karle der haver arbeidet med sagen.
Man kan merke at det vært smaatt med
krudt i de tusinde
hjem, for det har vært mye skriverier
om op-pudsning og
restauration hellere en om skydning
til skiverne. Saadan seet
er det jo godt at de, der liger at skyde, faar satt sine vaaben i
god stand medens vi vænter.
Nu faar vi bare haabe at tilgangen bliver brugbar saaledes at
vor kiære sport vil leve videre
med ny vind i sejlerne.
Jeg ønsker alle entusiaster en god sæson og held og lykke
i alslags skydekonkurrancer baade her paa bjerget og udi
den
de
n st
stor
oree ve
verd
rden
en.
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Oppbevaring av 3 kg svartkrutt
Det synes å være forvirring rundt dette med å oppbevare våre tilmålte 3 kg svartkrutt og
det er forståelig i og med at det på nettet finnes to forskjellige bestemmelser. Jeg har nå
fått bekreftet fra direktorialt hold at det er Politidirektoratets (POD) sine bestemmelser i
den nye våpenforskriften som gjelder. Bestemmelsene om oppbevaring av 3 kg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine bestemmelser i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, FOR-2002-06-26-922 og Forskrift om sivil håndtering av
eksplosjonsfarlige stoffer, FOR-2017-06-15-844 er tilsynelatene opphevet.
Det som virker forvirrende er at DSB ikke har oppdatert sine forskrifter som ligger ute på
Lovdata, og for så vidt heller ikke de veiledninger som ligger ute på DSB sin nettside. Dette
er ikke noe nytt, vi vet fra tidligere det er en vis treghet fra det holdet i så henseende.
Men, Norsk Artillerilaug (NoA) har fått et brev fra DSB som sier følgende:
“Ny våpenlov og forskrift fører til at politiet nå skal behandle søknader om tillatelse til erverv av krutt og
tennmidler til saluttering Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til deres tillatelse
til erverv av eksplosiver utstedt av DSB med det formål å utføre saluttering. Den nye våpenloven og
våpenforskriften, som forvaltes av politiet trer i kraft 1. juni 2021. Samtidig oppheves § 75, § 76 og §
101 annet ledd i eksplosivforskriften, som forvaltes av DSB. Tillatelser til erverv av krutt og tennmidler til
saluttering gitt av DSB vil ikke være gyldige etter 1. juni 2021. Dette betyr at det er politiet som nå skal
behandle søknader om tillatelser til erverv av krutt og tennmidler både til bruk i skytevåpen og til saluttering og ikke DSB.
Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjemikaliesikkerhet Brit Skadberg
Ingela Helen Forseth seksjonssjef juridisk seniorrådgiver”.

Av brevet kan man lese at det er bestemmelsene om erverv som er endret.
Når det gjelder oppbevaring så er det usikkert hva DSB mener om dette da vi ikke har fått
noen bekreftelse fra det hold om at deres reguleringer på dette område er opphevet.
Dette er komplett uforståelig for de som bestemmelsen gjelder.
NSU vil sende DSB et brev der vi ber om avklaring i forhold til POD sine bestemmelser.
POD har benyttet begrepet ”husstand” hvilket har samme definisjon som hushold.
Det er altså de som bor i boenheten (boligen) som har tillatelse til oppbevaring, men kun
3 kg pr. husstand. Er det to personer i husstanden skyter med svartkrutt så har de ikke
tillatelse til oppbevaring av 3 kg hver, altså 6 kg, kun 3 kg.
Det er ingen begrensing i innkjøp av svartkrutt så når en el. fl. kg er brukt opp så kan
man kjøpe inn til man har 3 kg.
Kruttet skal oppbevares i enheter a’ 1 kg, fortrinnsvis den plastboksen det ble levert i.
Spesielt i transportsammenheng er dette viktig da merkingen på boksen har betydning.
Disse 3 boksene skal plasseres i en låsbar trekasse med adskilte rom for hver boks.
Kassen skal plasseres i rom uten åpne varmekilder som vedovn, peisovn og lignende.
P.g.a. innbruddssikkerhet og tyveri så foretrekkes boligen fremfor garasje eller eksternt
uthus.
Vær oppmerksom på at kommunen kan sette ytterligere kriterier for oppbevaring.
For styret
REDD
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Topp presisjon med langkule i Tryon
Tryon Creedmore Target rifle skyter langkuler i kaliber .45. Med riktig ladning
har du en rifle med ekstremt god presisjon.
Tekst og foto: Wemunn Aabø
Skal du skyte svartkrutt rifle kan du vanligvis velge mellom tre typer kuler: Rundkule,
miniè og langkuler. Tryon kommer med både rundkule og langkule. Vi har testet
sistnevnte og blitt overrasket over hvor god presisjon nyproduksjonen av den gamle
munnladere gir.
Tungt løp
Den originale rifla ble laget av Edvard Tryon fra Philadelphia, som på slutten av 1800tallet og begynnelsen av 1900-tallet var en storprodusent av våpen og våpendeler.
Edvard var sønn av George W. Tryon som var sentral i å utvikle gode flintlåsbørser, som
blant annet ble levert til US Navy. Riflene fra Tryon ble levert til pelshandelfirmaer,
indianeragenter, butikker og amerikanske myndigheter. Tryon laget mange forskjellige
rifler, og en av de bedre er Creedmore. Som navnet indikerer er dette en rifle laget for
konkurranseskyting. Rifla har åttekantet løp og det veier så mye at det blir fortungt. Når
du skyter stående er det en fordel, da vekta får rifla til å vippe ned, mens skytteren låser
børsa i kinnet. Da ligger den stabilt om du skyter med armen støttet mot kroppen.
God presisjon
Jeg har skutt både stående på 50 meter og liggende på 100 meter. Best presisjon gir
Pedersolis 500 grains langkule støpt i rent bly. Kulene smøres med verdens beste
kulefett, som er svensk: Karlssons – kulfett for svartkruttsgevær och pistoler. Husk å
bruke godt med fett! Kula må også presses til riktig dimensjon. Jeg bruker ikke RCBS
Lube-a-matic, fordi det gir hakk i nesen på kula. Lee har en enkel sizer som monteres på
vanlig ladepresse. Men enklest er det med Pedersolis smøreverktøy og
kalibreringsverktøy. Smøreverktøyet består av en sylinder som fylles med fett. Kula
presses ned i åpningen fra toppen, som er tilpasset .45-kaliberet. Når den kommer opp
igjen er rillene fulle av fett. Deretter bytter jeg verktøy til sizeren, hvor kula presses
gjennom med et stempel. Det hele gjøres for hånd. Enkelt og greit!
Valg av krutt
Jeg prøvde først lette 300 grains kuler støpt med tang fra Lee, men det ga bare god
presisjon på 50 meter. Pedersolis langkule har gitt meg best presisjon. Før jeg legger i
kulene lader jeg med 60 grains svartkrutt. Jeg bruker sveitser #2 og langt laderør slik at
alt kruttet kommer dit det skal. Deretter legger jeg en pappskilling mellom kule og krutt,
før jeg trykker kula ned med ladestokken. På den sitter en jag som drar med seg en
smurt pussefille som blir med stokken opp. Slik forsvinner det verste slammet og
presisjonen blir god. Før jeg lærte riktig laderutine opplevde jeg som regel at
presisjonen bare holdt i noen få skudd, før treffene satt over hele skiva. Ingen god
følelse, når du føler at du sikter og trekker av riktig.
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Diopter og snellert
Tryon Creedmore kommer med dioptersikter og snellertavtrekk. Siktet er fingjenget og
skrus opp og ned i høyden. Sideveis skrus det ved å bruke en nippel-nøkkel. Smart!
Liggende med reim eller sittende i benk er det mulig å skyte svært gode grupper på 100
meter. Snellerten spennes ved å presse inn den bakerste avtrekkeren først. Når den er
spent fyrer du av skuddet ved å trykke inn den fremste avtrekkeren. Den har under 100
grams avtrekksvekt! Derfor er det viktig å ikke legge fingeren på avtrekkeren før du
sikter mot skivene. Tryon-rifla kan brukes i klassene Withworth og Vetterli, samt til
langholdsskyting med svartkrutt i Svenska Svartkrutts Skytte Federationen og Norsk
Svartkruttunion. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke er så lett å få siktet lavt nok
til å treffe på 50 meter. Da må du sette på en sikteforhøyer foran. Med den på plass har
du en rifle som fungerer på de fleste avstander man skyter svartkrutt på.
Enkel demontering
Svartkrutt er korrosivt og det betyr rust om du ikke pusser. Tryon-rifla er blånert, noe
som hjelper godt mot rust. Pussing må likevel til etter hver skyting. Når du pusser bør du
ta av løpet. Det gjøres svært enkelt ved å slå ut to kiler som sitter i stokk og løp. Når de
er ute, løfter du løpet opp. Resten av innfestingen av rifla er en krok som er fast bunnen.
Hooked breech kaller amerikanerne det. Løsningen er genial og gjør det enkelt å ta av
løpet. Det neste du gjør er å skru ut nippel og skruen som sitter på siden inn mot
kammeret. Bruk kokende vann eller annet rensemiddel når du pusser. Ikke glem det lille
kammeret, som du lettest pusser med en VFG pussepropp i kaliber .22 LR. Den passer
perfekt til kammerpussen.
Noen svakheter
Men Tryon-rifla har også sine svakheter. Det er lett å få olje fra gjengene på nippelen
eller fra sideskruen som går inn til kammeret. Derfor er det viktig å alltid avfyre et par
tennhetter før du lader rifla. Tennhettene brenner vekk det som er av oljerester eller
annen fuktighet. Det kan også sette seg et fragment i nippelen eller hullet mot kammeret.
Da smeller ikke rifla, og du må improvisere for å få tenning. Måten å gjøre det på er å
skru ut sideskruen og fylle litt svartkrutt inn i hullet. Så skrur inn skruen og avfyrer rifla
med en ny tennhette. Da bør det smelle! Hvis ikke må du trekke ut kula med utrekker
som du monterer på pussestokken. Og da bør du bruke en av metall, og ikke den lette
stokken av tre som er montert under løpet. Den er litt for lett å knekke.
Dersom du har lyst til å begynne med svartkruttskyting, så er Tryon Creedmore et godt
valg. For å treffe på 100 meter bør rifla ha diopter. Snellerten eliminerer avtrekksfeil.
Også var det langkula: Den flyr bedre gjennom lufta enn rundkulene. I alle fall om du skal
skyte på litt lengre hold enn 100 og 50 m!

Det ryker godt når Tryon-rifla avfyrer ladningen med 60 grains Swiss #2.
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Tryon-rifla er en flott rifle, som skyter godt, men kan være litt fortung på grunn av det tykke løpet.
Tryon er en klassisk perkusonsrifle.
Hanen slår raskt og hardt ned, og det
sjelden med funksjoneringsfeil.

Tryon har et lite kammer bakerst i løpet. En pussepropp
fra VFG er akkurat stor nok
til å gå inn i kammeret, og
gir dermed en indikasjon på
størrelse.

Demonteringen av Tryon-rifla er enkel.
Løpet tas ut etter at to kiler er kakket ut
langs stokken. Ladestokken må fjernes
først.

På stokken er det rom for litt utstyr skytteren
skulle ønske å ta med, som patch, tennhetter,
kuler mm. En såkalt patchbox i kolben var spesielt
anvendbart i jakt sammenheng da man her kunne
ha sin ammunisjon til riflen + et krutthorn i snor
rundt halsen.
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Festet for løpet
i bakkant er en
firkant, og en
bred krok i løpet
hektes fast før
kilene kan slås
på plass.

Disse kilene er
alt som holder
løpet fast i stokken. Men de
holder godt!

Kilene trenger igjennom fester av
denne typen.
yp

Niplene er tilpasset tennhetter i størrelse 10 eller 11.
Den lille skruen på siden
fjernes under pussing for å få
ut alt av slam.

Tryon riflen er utstyrt med snellert. For å aktivere
den trykkes den bakre avtrekkeren inn først. Deretter kan rifla avfyres med 100 grams avtrekk om man
vill. Avtrekkstrykket kan justeres via skruen mellom
avtrekkerne.
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Niplene bør smøres med grease som tåler høy varme.
Hvis ikke kan de bli vanskelig å få av etter skyting.

Baksiktet er en creedmore-type, som er fingjenget for
høydejustering og bruker nøkkel for sidejustering.

Baksiktet justeres sideveis med samme nøkkel som
benyttes til å skru løs nippelen.

Forsiktet har korn av denne typen,
som er svært nyttig på baneskyting.
Tryon kommer med originalt reimfeste, og reim er
smart å bruke når man skyter liggende på 100 m.

Er forsiktet for lavt, kan det bygges opp med
en forhøyer.

Tryon skyter godt med 500 grains langkule. Denne serien er skutt på 50 meter, stående skytestilling.
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DEUTSCHER SCHÜTZENBUND e. V. * Lahnstraße 120 * D 65195 Wiesbaden

FACHVERBAND

FÜR

SPORT-

UND

BOGENSCHIESSEN

To all
MLAIC Member Federations &
Correspondent Nations

Re.: 29th MLAIC World Championship 2022 in Pforzheim/Germany
Dear All,
On behalf of the German Shooting & Archery Federation (DSB), I have the pleasure to invite your
federation to participate in the
29th MLAIC World Championship
which will be held in Pforzheim/Germany on
14th through 20th of August 2022.
The necessary documents for the registration of your federation/shooters, including information for
booking hotel rooms etc., can be found on the official website of our national shooting federation:
www.dsb.de
or on the official website of MLAIC:
www.mlaic.org
Please complete your forms and send them to: wm.mlaic@dsb.de
Let us all "cross fingers" that this event can take place as planned and that COVID will not destroy our
plans as it happened before. The Organizing Committee will do everything to minimize the risks of
COVID-19 infections. We will follow the instructions of WHO, the German government and MLAIC.
A considerable hygiene concept will be provided in due time. Please inform yourself on the travel
regulations under: https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/EinreiseUndAufenthalt
For any further questions, we shall be happy to assist you.
Looking forward to seeing you all in Pforzheim, in the best of your health, we remain,
with best regards,

H. H. v. Schönfels
President German Shooting Sport and Archery Federation

Mitglied im Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB), im Internationalen
Bogensportverband (WA) und im
Internationalen Schießsportverband (ISSF)

Sport im olympischen Programm
anerkannter Schießsportverband
nach § 15 WaffG

Bankverbindung:
Wiesbadener Volksbank
IBAN: DE04 5109 0000 0008 8088 05
BIC: WIBADE5W

Hinweis nach dem BDSG:
Persönliche Angaben
werden elektronisch
gespeichert
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NM bane 2022
Nord & Sør har den glede å invitere til NM bane 1 – 3 juli
på Korsfløyta skytebane.
Skytingen starter klokken 09:00 begge dager.
Det skytes etter MLAICs reglement, 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.
Premiering etter Norsk Svartkruttunions reglement.
Kiosk på banen er åpen begge dager. Betalingsmuligheter er kontanter.
NSUs generalforsamling avholdes fredag 1 juli. klokken 19:00 på Finnholt Grendehus som ligger 5 minutter unna banen. (1 km).
Påmeldingsfrist: 1. juni 2022 (Dette gjelder også lag, men personene på laget
kan meldes sekretariatet senest klokken 09.00 lørdag 2. juli 2022.) Betaling
SKAL følge påmeldingen og ved påmelding/betaling etter fristen kan man ikke
påregne å få skyte. Betalte starter betales ikke tilbake dersom man ikke stiller til
start. Skyttere blir ikke registrert før betaling er innkommet.
Overnattingsteder:
• Sanngrund (Telf.: 629 64 660; http://www.sanngrund.no/). Dette er ca. 25
minutters kjøring fra banen. De har 34 hytter samt campingplass. Maten i restauranten deres er superb og billig.
• Vormsund Golf Hotell ( http://www.golfhotell.no/). Dette er ca. 30 minutters
kjøring fra banen.
• Vinger Hotel and Spa i Kongsvinger (http://www.vinger.no/). Dette er ca. 40
minutters kjøring fra banen. Det er også hoteller nær Jessheim og Gardermoen,
disse er ca 60 minutters kjøring fra banen.
• Det er også muligheter for camping på skytebanen og ved den gamle skolen (1
km fra banen). Husk at stevnet er midt i høysesongen, så bestill plass tidlig.
Korsfløyta skytebane: Finnholtveien 1316, 2114 Disenå;
GPS: N 60°07,615’ E 011°45,158
Kontaktpersoner er Oddvar Deberitz 977 63 412/629 64 380 og
Per Ljøgodt 922 64 088
Vel møtt til NM bane 2022!
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PÅMELDINGSSKJEMA NM BANE 2022
NR: KLASSE

1
2
3
4
5
6
7
8
12
14
15
16
23
28
36
37
38
100
101
102
103
104
105
106
107
110
190
191
193

12
15
14
193

Registreringsavgift
Miquelet
Maxximillian
Minie
Withworth
Cominazzo
Kuchenreuther
Colt
Valkyrie
Mariette
Tanegashima
Vetterli
Hizadai
Donald Malson
Tanzutsu
Pennsylvania
Lamamora
Remington (Revolver)*
18 lødig Kammerlader
Landmark
4````Kammerlader
Bakladet perkusjon
12.17 X 44
Jarmann
Perkusjonsmuskett
Nelson
Tordenskjold
Buntline
Remington orginal
Remington match
Smith & Wesson
Festmiddag lørdag
UNGDOMSKLASSER
Mariette
Vetterli (o/r sammen)
Jarmann (o/r sammen)
S & W (o/r sammen)

ORGINAL REPLIKA PRIORITET
NB: Noter prioritering
KALIBER KALIBER O/R BELØP
Dette i tilfelle O og
100,00 R blir slått sammen.

* Dette er en sammenlagt klasse

Husk å notere kaliber
Benyttes for sikker
dømming av skivene.
Startavgift: Kr.100,Avgift pr klasse: Kr 100,Avgift pr. lag: Kr 250,Betales til konto nr:
0530 1730 464
Påmelding sendes til:
Per Ljøgodt
Sagvegen 60
2150 Årnes
Mail til:
per.ljogodt@hotmail.com

PÅMELDINGSFRIST:
01.06.2022.

Lag meldes på pr. mail

BELØP Å BETALE:

NAVN:
ADRESSE:
KLUBB:
MOBIL:
E-POST:
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NM felt 2022
Lardal Revolver og Pistolklubb Inviterer til NM felt
6-7 august 2022
på Gyldenspissen Skytebane.
Rifleklassene skyter lørdag 6 august med 20 skudd
Revolverklassene skyter søndag 7 august med 25 skudd
Start kl 10.00 begge dager
Det skytes etter NSU sitt reglement
Kr. 100,- pr klasse
Kiosk
Det er muligheter for camping på banen.
Påmelding til:
Frode Island Bergan, frode@skobba.no, tlf. 90 58 15 17
For flere opplysninger: Kjetil Hagen, kh1002@online.no,
tlf. 97 18 75 44
Banen har adresse: Krokenveien 940, 3275 Svarstad
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Kongsvinger Blackpowder Team
Inviterer til NM Langhold 25-26 juni 2022
På Tørmoen, Brandval
Vi skyter klassene:
Turner (Withworth)
Bodine (Remington Match)
Sporting Trophy (ikke skytende, sammenlagt Turner og
Bodine)
Påmeldingsfrist 5. juni!
Kr 100,- pr klasse
Enkel kiosk
Påmelding og flere opplysninger sendes/ringes
Rune Stensrud
Tlf. 900 32 694/rstensr@online.no

NORD & SØR
INVITERER TIL DM 50 METER ØSTLANDET
LØRDAG OG SØNDAG 21-22 MAI PÅ KORSFLØYTA SKYTEBANE
Fordelingen av klassene er sånn:
Lørdag:
Vetterli o/r
Miquelet o/r
Pennsylvania o/r
Perk. Muskett o/r

Søndag:
Jarmann o/r
12,17x44
Lamarmorao/r
Landmark
Tanegashima
Hizadai

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 8. mai
Vel møtt!!
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HURDAL PK OG NORD & SØR
INVITERER TIL NM LEIRDUE
11-12 JUNI PÅ JODALEN 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 12. mai !!!!

Adressen er: Jodalen, 2090 Hurdal. 60,4503098, 10,9866456
Det er plass til å campe på banen, men ingen strøm.

Påmelding og flere opplysninger ringes/sendes
Oddvar Deberitz
62964380 / 97763412 / o-deb@online.no
Vel møtt!!
NORD & SØR
INVITERER TIL DM LEIRDUE ØSTLANDET
SØNDAG 3 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 20. mars
Vel møtt!!
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www.grosvapen.com post@grosvapen.com
Tilbud til leserne av Muskedunderen:

Rifle, perkusjon Pedersoli Springfield mod. 1861 US kal. 58
Før pris kr. 15.766,Spesialtilbud kr. 13.500,- 1 stk. på lager
Revolver perkusjon, Remington “Pattern”
Pedersoli Target kal. 44
Før pris kr. 12.800,Spesialtilbud kr. 11.700,- 1 stk. på lager.

Prisene gjelder våpen på lager, først til mølla...

Gro’s Våpen AS er norsk importør av Uberti og Davide Pedersoli.
En nettbutikk med et lite utvalg av “western” og svartkrutt våpen.
Har også et utvalg av rekvisita og tilbehør.
Det jobbes hele tiden med utvalget av tilbehør for svartkruttvåpen.
Ønsker derfor tilbakemelding på hva som er lurt å ha på lager, gjerne på
e-post. For telefon 459 18 884, mandag og tirsdag.
Våpen som ikke er på lager kan bestilles.

HETTER OG KRUTT SALG:
Krutt:
Wano P krutt – 1P, 2P, 3P og 4P
Sweizer krutt – Nr. 0, 1, 2, 3, 4 og 5
Noe polsk krutt FFg, FFFg
Hetter (RWS):
1075, 1075+, 1081, 1218
Federal large rifle, large pistol og small pistol
samt 209 hagle hetter.
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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Heisann alle!
Jeg heter Per Halvorsen og er å betrakte som en rimelig fersk svartkruttskytter.
I starten syntes jeg at ammunisjon var forholdvis dyr og skyte med når en måtte
kjøpe kuler til over 2 kroner pluss frakt i tillegg til det andre en må putte i revolveren eller pistolen.
Dette resulterte i at jeg gikk til innkjøp av støpegryte og diverse tenger i flere kaliber
for å støpe mine egne kuler. Tanken min er at det skal være overkommelig å kunne
kjøpe de effektene vi trenger for sporten vår uten å betale skorta for det.
Jeg tenker at 1 krone pr kule er dyrt nok og jeg skiller ikke mellom kaliber enten
det er 380, 390, 445 eller andre kaliber opp til 454! Jeg tenker derfor at 1 krone er
en grei pris pr. stk!
Jeg vet mange støper sine egne kuler men alle har ikke mulighet til dette eller ikke
har tid rett og slett. Da ser jeg en mulighet til å kunne bidra ved å selge rimelige
kuler støpt i rent bly til de som kunne tenke seg å prøve de kulene jeg støper!
Kuler ser jeg kan kjøpes flere steder men for meg er dette en hobby jeg liker og,
igjen, skyting med svartkruttrevolver skal være så rimelig at enhver kan kose seg
med denne sporten uten å føle dette er for dyrt.
Da skal det ikke stå på prisen på kulen!
Jeg tenker også slik at en skytter burde kunne få kjøpe det antall kuler en har
behov for. Et minstekvantum er ikke aktuelt. Trenger en 50 kuler kan en kjøpe 50
kuler. Trenger en 500 kuler er det også greit. Ønsker en å kjøpe noen få kuler for å
se hva jeg lager og selger, så er det helt ok. Er man fornøyd med det en får i posten
kan man kjøpe flere om en føler kvaliteten er slik en forventer.
Jeg håper prisen ikke er avskrekkende for de som leser dette, og skulle dette være
aktuelt kan jeg kontaktes på mail eller mobil:
per.halvorsen@kebas.no eller mobil 414 49 115.
1 krone pr kule pluss frakt håper jeg er en pris skytterne finner fornuftig!
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NORSK SVARTKRUTTUNION
MEDALJER I EM OG VM
VM 1996 I ENGLAND
3 PLASS (BRONSJE) I PETERLONGO MED 366 POENG
ARE FOSJORD, ODD FLOMARK + 2 STK IKKE NAVNGITTE
EM 1999 I PFORZHEIM, TYSKLAND
1 PLASS (GULL) I MIQUELET REPLIKA MED 91 POENG
DAG MAGNE WINGE
VM 2004 I BATESVILLE, INDIANA, USA
3 PLASS (BRONSJE) I VALKYRIE MED 95 POENG
MARIANNE BERGER
EM 2005 I PFORZHEIM, TYSKLAND
2 PLASS (SØLV) I HALIKKO MED 262 POENG
DAG MAGNE WINGE, ODDVAR DEBERITZ OG SONDRE NORDHAGEN
VM 2006 BORDEAUX, FRANKRIKE
2 PLASS (SØLV) I MAXIMILLIAN REPLIKA
PER ØSTBY
1 PLASS (GULL) I WHITWORTH JUNIOR
MARIANNE BERGER
2 PLASS (SØLV) I LUCCA
PER ØSTBY, RUNE STENSRUD OG TROND BERGER
EM 2007 I PARMA, ITALIA
3 PLASS (BRONSJE) I HALIKKO MED 244 POENG
DAG MAGNE WINGE, ODDVAR DEBERITZ OG SONDRE NORDHAGEN
EM 2011 I HAMINA, FINLAND
3 PLASS (BRONSJE) I HALIKKO MED 247 POENG
DAG MAGNE WINGE, ODDVAR DEBERITZ OG SONDRE NORDHAGEN
VM 2011 LANGHOLD I BISLEY, ENGLAND
1 PLASS (GULL) I MIDRANGE REPLIKA 600 YARDS MED 43.03 POENG
ARNE RIIS
EM 2013 EISENSTADT, ØSTERIKE
3 PLASS (BRONSJE) I MIQUELET REPLIKA MED 90 POENG
SONDRE NORDHAGEN
3 PLASS (BRONSJE) I HALIKKO MED 246 POENG
DAG MAGNE WINGE, ODDVAR DEBERITZ OG SONDRE NORDHAGEN
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VM 2014 GRANADA, SPANIA
3 PLASS (BRONSJE) I HALIKKO
DAG MAGNE WINGE, ODDVAR DEBERIZ OG SONDRE NORDHAGEN
EM 2015 I PORTUGAL
1 PLASS (GULL) I HALIKKO
DAG MAGNE WINGE, ODDVAR DEBERITZ OG SONDRE NORDHAGEN
2 PLASS (SØLV) I MIQUELET REPLIKA MED 94 POENG
ODDVAR DEBERITZ
3 PLASS (BRONSJE) I MIQUELET REPLIKA MED 93 POENG
SONDRE NORDHAGEN
1 PLASS (GULL) I TANEGASIMA ORGINAL MED 95 POENG
ODDVAR DEBERITZ
VM 2015 LANGHOLD I CAMP BUTNER, USA
3 PLASS (BRONSJE) PÅ 300 YARDS
HENNING LANGNES
VM 2016 I SARLOSPUSZTA, UNGARN
2 PLASS (SØLV) I GETTYSBURG MED 85 POENG
DAGFINN TORP
EM 2019 SARLOSPUSZTA, UNGARN
2 PLASS (SØLV) I MIQUELET ORGINAL MED 95 POENG
ODDVAR DEBERITZ
VM 2019 LANGHOLD BRISLEY, ENGLAND
3 PLASS (BRONSJE) I 1000 YARDS TEAM
ARNE RIIS, PER ØSTBY, HENNING LANGNES OG DAGFINN TORP
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EUROPEISK MESTERSKAP
POSTAL MATCH 2021
Vi var så heldige å hente hjem 2 medaljer til Norge i dette
mesterskapet.
Oddvar Deberitz skjøt seg til Gull i klassen Miquelet original
med 93 poeng og bronse i klassen Minie replika med 95 poeng.
Medaljene ble delt ut i forbindelse med stevnet på Korsfløyta
søndag 6. februar.
Vi andre som deltok havnet nedover på listene, men vi fikk da
en fin liten deltagermedalje som også ble delt ut til de av deltagerne som var på Korsfløyta.
Siden dette var en «postal match» blir medaljene til de andre
tilsendt i posten.

MLAIC delegat Ljøgodt deler ut velfortjente medaljer og diplomer til hr.
Deberitz. (Hr. Aabø fornøyd tilskuer i
bakgrunnen).

Den stolte vinner Oddvar Deberitz
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Terminliste approberte stever 2022 Midt-Norge
D t
Dato
Lør. 08.
Lør. 12.
Lør. 12.
Tor. 24.

januar
februar
mars
mars

Tid
10.00
10.00
10.00
17.00

Avstand/skytegren
25 m + 50 m
25 m + 50 m
25 m + 50 m
25 m

Klubb
TPK
TPK
TPK
VSS

Sted
Jonsvannet
Jonsvannet
Jonsvannet
Lisjeeide

Stevnetype/navn

Påmelding før 22/3

Lør. 02. april
Tor. 14. april
Søn. 24. april
Lør. 07 mai
Søn. 15. mai
Lør. 14. mai
Søn. 22. mai
Lør. 11. juni
18.-19. juni
Lør. 02. juli
Fre. 10. juni
Lør. 13 august
Lør 13. august
Søn. 28. august
Søn. 04.september
Søn. 18. september
Lør. 24. september
Lør. 10. september

10.00 25 m + 50 m
12.00/14.00 25 m + 100 m
12.00 25 m + 50 m
10.00 25 m + 50 m
12.00/14.00 25 m + 100 m
10.00 25 m + 50 m + 100 m
12.00 25 m + 50 m
10.00 25 m + 50 m
10.00 25 m + 50 m + 100 m
10.00 25 m + 50 m + 100 m
18.00 25 m + 50 m + 100 m
10.00 30 skudd felt
10.00 25 m + 50 m + 100 m
12.00 Felt revolver + rifle
12.00 13 skudd skive
12.00 25 m + 50 m + 100 m
10.00 25 m + 50 m + 100 m
10.00 25 m + 50 m

TPK
Jonsvannet
VSS
Lisjeeide
Påmelding før 12/4
HFP
Selbu/Myråsen
TPK
Jonsvannet
VSS
Lisjeeide
Påmelding før 13/5
VSSL
Tromsdalen
HFP
Selbu/Myråsen
TPK
Jonsvannet
VSSL
Tromsdalen
DM
VSSL
Tromsdalen
SPK
Selbu/Myråsen
TPK
Jonsvannet
KLM-kølabrenner’n
VSSL
Tromsdalen
HFP/SPK Selbu/Myråsen
RPK
Rissa
SPK
Selbu/Myråsen
VSSL
Tromsdalen
TPK
Jonsvannet
KLM-kølabrenner’n

Lør. 13. oktober
Søn. 30. oktober
Lør. 05. november
Søn. 20.november
Søn. 27. november
Lør. 03. desember
Søn. 18. desember
Ons. 28.desember

10.00
12.00
10.00
12.00
12.00
10.00
12.00
10.00

VSSL
Tromsdalen
HFP
Selbu/Myråsen
TPK
Jonsvannet
RPK
Rissa
HFP
Selbu/Myråsen
TPK
Jonsvannet
HFP/SPK Selbu/Myråsen
RPK
Rissa

25 m + 50 m + 100 m
25 m + 50 m + 100 m
25 m + 50 m
13 skudd skive
25 m + 50 m
25 m + 50 m
25 m + 50 m
30 skudd felt

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

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

Selbu Pistolklubb SPK
Andreas Kiltvik, tlf. 468 36 201
e-post: Selbu.pk@gmail.com

Vanylven Sportsskytterlag VSS, Lisjeeide skytebane
Bjørnar Osnes, Tlf. 913 69 330, e-post: bo@hivolda.no

26
- Muskedunderen nr. 1 - 20212 - Årgang 38 -

Sør- og Vestlandet
Dato
Tor. 28. april
Tor. 5. mai
Søn. 22. mai
Tor. 2. juni
Søn. 4. september

Tid
18:00
18:00
10:00
18:00
18:00

Avstand/skytegren
25 m
25 m + 50 m
Felt
25 m + 50 m
25 m + 50 m

Klubb
BBSK
BBSK
BBSK
BBSK
BBSK

Sted
Stevnetype/navn
Ura skytebane
Ura skytebane
Påmelding 20. mai
Ura skytebane
Ura skytebane
Ura skytebane

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. 6. februar
Søn. 27. februar
Søn. 6. mars
Søn. 20. mars
Søn. 3. april
Søn. 24. april
Søn. 15. mai
21.-22. mai
11.-12. juni
Søn. 12. juni
25.-26. juni
1.-3. juli
6.-7. august
Søn. 25. september
Søn. 27. november

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10:00
10.00
10.00
09.00
10:00
10.00
10.00

50 m langvåpen
50 m langvåpen
50 m langvåpen
50 m langvåpen
Leirdue
25 m + 50 m kortvåpen
100 m
50 m langvåpen
Leirdue
100 m
100 m + 200 m + 300 m
25 m + 50 m + 100 m
Felt
25 m + 50 m kortvåpen
50 m langvåpen

N&S
KBT
N&S
KBT
N&S
KBT
KBT
N&S
HPK
KBT
KBT
N&S
LRPK
KBT
KBT

Korsfløyta
Egeberbanen
Korsfløyta
Egeberbanen
Korsfløyta
DM
Egebergbanen
DM
Tørrmoen
DM
Krosfløyta
DM
Hurdal skytebane NM
Tørrmoen
Tørrmoen
NM langhold
Korsfløyta
NM bane
Gyldenspissen
NM
Egebergbanen
Egebergbanen

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

Lardal Reovolver og Pistolklubb svartkruttgruppe
LRPK, Gyldenspissen skytebane
Kjetil Hagen, tlf. 971 87 544
E-post: kh1002@online.no

Kongsvinger Black Powder Team
KBT, Egebergbanen,
Dagfinn Torp, tlf. 971 70 892
E-post: rstensr@online.no

Hurdal Pistolklubb svartkruttgruppe
HPK, Hurdal skytebane
Willy Morten, tlf. 916 94 124
E-post: w-mort@hotmail.com
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Norske rekorder
Originalvåpen
Klasse
Skytter
Miquelet
Oddvar Deberitz
Maximillian
Dag M. Winge
Vetterli
Eldar Gulli
Valkyrie
Linda Johansen
Whitworth
Ragnar Hegge
Minié
Oddvar Deberitz
Cominazzo
Odd Flomark
Kuchenreuter
Odd Flomark
Colt
Oddvar Deberitz
Tanegashima
Oddvar Deberitz
Hizadai
Oddvar Deberitz
Remington Original Oddvar Deberitz
S&W
Dagfinn Torp
4’’’ kammerlader Rune Stensrud
18 lødig mil. kaml. Eldar Gulli
Landmark
Oddvar Deberitz
Perkusjonsmuskett Per Østby
Bakladet perkusjon Willy Morten
Bakladet perkusjon Willy Morten
Lamarmora
Oddvar Deberitz
Pennsylvania
Oddvar Deberitz
12,17x44
Dagfinn Torp
Jarmann
Oddvar Deberitz
Donald Malson
Rune Stensrud
Remington revolver Rune Stensrud
Buntline
Dagfinn Torp
Nelson
Tor Holmboe
Hagle
Lorenzoni
Manton
Lefaucheux

Klubb
N&S
TMS
N&S
N&S
TGMC
N&S
OKTS
BPK
N&S
N&S
N&S
N&S
KBT
KBT
N&S
N&S
EFP
ESS
ESS
N&S
N&S
N&S
N&S
KBT
KBT
KBT
SCS

Poeng
96 p.
81 p.
97 p.
88 p.
94 p.
91 p.
85 p.
94 p.
96 p.
95 p.
86 p.
97 p.
97 p.
90 p.
97 p.
94 p.
95 p.
93 p.
93 p.
95 p.
86 p.
96 p.
96 p.
85 p.
174 p.
79 p.
67 p.

Dato
13.06.2020
17.08.2012
19.04.2009
12.02.2012
1988
01.07.2017
25.05.1998
08.05.2000
29.04.2004
29.08.2015
18.08.2016
21.07.2012
31.05.2015
20.04.2008
24.04.2016
07.04.2019
05.07.2003
27.06.2015
18.06.2016
04.09.2011
10.03.2019
01.07.2018
22.04.2012
27.05.2020
27.05.2020
20.09.2020
29.06.2018

Sted
Korsfløyta
Pforzheim
Korsfløyta
Korsfløyta
Finland
Trondheim
Breimyra
Maridalen
Kongsvinger
Barcelos
Ungarn
København
Kongsvinger
Korsfløyta
Korsfølyta
Kongsvinger
Årnes
Raumnes
Øvrebø
Tangering
Kongsvinger
Korsfløyta
Finnsnes
Korsfløyta
Egebergbanen
Egebergbanen
Egebergbanen
Finnsnes

Oddvar Deberitz
N&S
Sondre Nordhagen N&S
Oddvar Deberitz
N&S

25 duer 25.04.2014
19 duer 25.04.2014
24 duer 14.04.2013

Grimstad
Grimstad
Korsfløyta

Dag M. Winge
Oddvar Deberitz
Per Østby
Trond Berger
Per Østby
Oddvar Deberitz
Marianne Berger

94 p.
94 p.
94 p.
96 p.
100 p.
100 p.
96 p.

Skatval
Barcelos
Tangering
Bordeaux
Eidsberg
Korsfløyta
Kongsvinger
Korsfløyta

Replikavåpen
Miquelet
Miquelet
Maximilian
Minié
Whitworth
Vetterli
Valkyrie

TGMC
N&S
EFP
EFP
EFP
N&S
EFP

22.01.2000
26.08.2015
11.08.2006
06.06.1997
21.03.2004
25.08.2005
29.05.2004

*Tidl. 18 lødig kammerlader 50 m
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Klasse
Skytter
Cominazzo
Are Fosjord
Kuchenreuter
Odd Flomark
Mariette
Ketil Berntsen
Tanegashima
Oddvar Deberitz
Hizadai
Oddvar Deberitz
Pennsylvania
Per Østby
Lamarmora
Oddvar Deberitz
Lamarmora
Dagfinn Torp
Remington Match Per Østby
S&W
Morten Andresen
Perkusjonsmuskett Kjell Bergersen
Bakladet perkusjon Dag Strømme
Jarmann
Wemunn Aabø
Tanzutsu
Oddvar Deberitz
Remington revolver Are Forjord
Donald Malson
Are Fosjord
Buntline
Oddvar Deberitz
Tordenskiold
Tor Inge Rossvoll

Klubb
SCS
OKTS
HFP
N&S
N&S
EFP
N&S
KBT
EFP
TPK
EFP
Myra
SCS
N&S
SCS
SCS
N&S
SCS

Poeng
94 p.
100 p.
98 p.
96 p.
97 p.
96 p.
96 p.
96 p.
100 p.
98 p.
95 p.
70 p.
97 p.
84 p.
180 p.
87 p.
79 p.
46 p.

Dato
08.05.2000
07.06.1994
23.06.1996
15.07.2007
13.05.2007
25.07.2009
04.09.2011
28.11.2021
22.05.2005
06.07.2013
05.07.2009
03.07.2021
03.02.2020
29.01.2012
03.06.2015
17.06.2015
31.05.2015
29.07.2019

Sted
Maridalen
Onsrud
Skatval
Eidsberg
Kongsvinger
Åsheim
Kongsvinger
Egebergbanen
Korsfløyta
Verdal
Ørnfjell
Kråkensmarka
Egebergbanen
Korsfløyta
Korpåsen
Korpåsen
Egebergbanen
Korsfløyta

Hagle
Lorenzoni
Manton
Pape

Oddvar Deberitz
N&S
Sondre Nordhagen N&S
Oddvar Deberitz
N&S

23 duer 22.07.2016
22 duer 16.06.2012
24 duer 09.05.2021

Orivesi
Stemtjønn
Korsfløyta

Langhold
Turner
Bodine
Sporting Trophy

Per Østby
Per Østby
Per Østby

EFP
EFP
EFP

283 p.
289 p.
565 p.

04.05.2005
26.03.2005
28.03.2005

Frankrike
Størjebygda
Frankrike

Klasse
Adams
Lucca
Peterlongo
Forsyth
Wogdon
Halikko
Magenta
Pforzheim
Rigby Cup
Scandinavian Cup
Remington original
Remington Match
Gustav Adolph
Enfield
Pauly
Kossuth
Holst*

Klubb/lag
Kongsvinger B. P. T.
Eidsberg Flint & P. R
Tromsø Pistolklubb
Schedsmoe C.S
Schedsmoe C.S.
Nord & Sør
Eidsberg Flint & P.
Eidsberg Flint & P. R/O
Eidsberg Flint & P.
Kongsvinger B. P. T.
Kongsvinger B. P. T.
Eidsberg Flint & P.
Nord & Sør
Nord & Sør
Nord & Sør
Nord & Sør
Kongsvinger B. P. T.

Poeng
265 p.
269 p.
278 p.
279 p.
261 p.
267 p.
265 p.
286 p.
281 p.
273 p.
268 p.
288 p.
254 p.
271 p.
224 p.
253 p.
274 p.

Dato
29.06.2012
29.06.2014
10.06.1995
03.07.2004
05.07.1997
22.04.2012
07.07.2002
05.07.1998
05.07.1998
05.07.2003
15.04.2012
01.07.2012
09.04.2011
30.06.2012
15.04.2012
17.06.2018
18.06.2016

Sted
Eidsberg
Jonsvannet
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Korsfløyta
Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg
Årnes
Korsfløyta
Eidsberg
Korsfløyta
Eidsberg
Korsfløyta
Korsfløyta
Øvrebø

Hagle
Hawker
Batesville
Husqvarna
Kongsberg

Nord
Nord
Nord
Nord

44
62
56
50

16.06.2012
28.06.2016
29.06.2016
27.05.2018

Stemtjønn
Grimstad
Grimstad
Grimstad

Tangering

Lagrekorder

&
&
&
&

Sør
Sør
Sør
Sør

duer
duer
duer
duer

29
- Muskedunderen nr. 1 - 2022 - Årgang 38 -

NSU-butikken
Artikkel

Pris

Enhet

Tolkesett alle kalibre

kr. 1000,-

pr. sett

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

kr. 350,-

pr. stk. se bildet under

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

Poloskjorter ny type.
Finnes i store størrelser.

Pris kr. 120,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.
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Returadresse:
NORSK SVARTKRUTTUNION
c/o ODDVAR DEBERITZ
FINNHOLTVEGEN 848
2114 DISENÅ

Låsbart lokk på kruttkassa? Tror det er lurt, ja!

