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INNLEDNING 

For å gjøre det enklere for medlemmene, ønsker styret å samle de reglene som gjelder for gjennomføringen 
av NSU - approberte stevner i et "Skytereglement".  
 
De fleste reglene i NSU samsvarer med reglene til MLAIC (www.mlaic.org). Det er også en rekke 
årsmøtevedtak og styrevedtak som hører hjemme i skytereglementet. Grunnen til den detaljerte 
forankringen i MLAIC reglementet og presisering av de norske/nordiske avvikene, er at vi ønsker at 
terskelen for deltagelse i nasjonale til internasjonale stevner skal bli så lav som mulig. Mange av MLAIC 
reglene er også identifisert med linjenummer som er i overensstemmelse med MLAIC-reglementet. Det 
skal også gjøres oppmerksom på at MLAIC-reglementet inneholder flere reguleringer enn de som er 
inkludert i dette dokumentet. Er det tvil om oversetting eller tolking, er det originaldokumentene som har 
pressidens.  
 
Skytereglementet er tiltenkt å være en samling av dynamiske dokumenter, som kommer i mange utgaver 
fremover. Disse dokumentene vil inneholde et versjonsnummer og dato som fortløpende blir korrigert når 
det skjer forandringer. De pdf-dokumentene som ligger på våre nettsider 
(http://norsksvartkruttunion.no/cms/index.php) vil være våre siste oppdateringer av reglementet. Er det 
uoverensstemmelse mellom den siste pdf-versjonen og annen informasjon som er beskrevet på web-siden 
vår, så er det lovene og dernest den siste versjon av pdf-dokumentet som har pressidens.  
   
Dette reglementet har vært ”ute på høring” hos dere i et par år, og reglementet er nå modent for 
approbering. Styret ønsker at det skjer på årsmøtet i 2010. Vi har lagt reglementet for metallsilhuett for 
munnladervåpen som vedlegg for å spare plass, og det er uforandret fra NSU’s lover 1993. 
 
I stedet for å integrere enkelte av MLAIC reglene inn i beskrivelsen av de forskjellige klassene, har vi 
uthevet dem med grått. Grunnen til denne manglende integreringen, er for å forenkle oppdateringene som 
trengs når det skjer forandringer i MLAIC regelverk.  
 
Vi ser frem til innspillene fra dere, og Ståle Helland er den rette adressen. Forandringene fra versjon 1.4 
(15/5-08) er understrekket. En viktig forandring i MLAIC reglene fra 2006 til 2008 gjelder 
bedømmelse av skiver (§342): begge skivetypene bedømmes likt. Midtpunktet til kulehullet må minst 
være på linjen for at den høyere verdien skal telle (se mer under ”riktig bruk av tolkset”). 

http://www.mlaic.org/
http://norsksvartkruttunion.no/cms/index.php
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FELLESREGLEMENTET FRA NSU’s LOVER 1993 

1. MLAIC's sikkerhetsregler gjelder hvis ikke annet er spesifisert for de enkelte skytegrener.  

2. Alle stevner skal ha en stevneleder som er ansvarlig for at gjeldende regler blir fulgt.  

3. Jury oppnevnes på forhånd blant kvalifiserte deltakere fra fortrinnsvis forskjellige klubber/lag/land. 
Juryen avgjør alle protester fra deltakerne og alle tvister ellers. Ved protest/tvist fra eller angående klubb-, 
lags- eller landskollega er jurymedlemmet inhabilt og skal da erstattes av varamann fra annen 
klubb/lag/land.  

4. Protester skal være framsatt senest en halv time etter at resultatlista er kunngjort.  

5. NM bane og felt arrangeres hver for seg etter en turnusordning mellom distriktene. De to mesterskapene 
skal ikke gå i samme distrikt samme år.  

6. Ved NM og DM skal NSU ha en representant i våpenkontrollen.  

7. I NM og DM skal vinneren av hver offisiell klasse tildeles gullmedalje. Sølvmedalje utdeles når det er 
minst 4 deltakere i klassen, og bronsemedalje når det er minst 7 deltakere i klassen. Dette gjelder også for 
lagkonkurranser. 
Kommentar: på Nordisk skal det utdeles medaljer til de 3 beste skytterne. Det samme gjelder for de 3 beste 
lagene. Samtlige deltagere får utdelt diplom. 

8. I NM og DM bør minimum en tredjedel av deltakerne i hver klasse premieres. Kommentar: På Nordisk 
er det ¼ premiering med et maksimum på 20. 

9. I NM og DM må det være minimum tre deltakere i en klasse før klassen går som offisiell klasse.                                                   
Kommentar: På Nordisk må det minst være 5 deltagere fra 3 land i en klasse. Er det færre overføres 
deltagerne i originalklassen til replikaklassen. 

10. Som Norgesrekorder godkjennes bare resultater oppnådd i NSU's approberte stevner. Søknad om 
approbasjon sendes NSU's styre innen 1. november hvert år. Styret offentliggjør terminlista i første 
nummer av Muskedunderen etter nyttår. 
Kommentar: Det blir bare approbert et stevne per distrikt på en dato og det blir ikke approbert stevner som 
kolliderer med eget distriktsmesterskap eller NM’ne.  Etter 1. januar er det bare NM-bane som kan frata 
approbasjonen fra et allerede approbert stevne. (Styrevedtak den 5/11-2008) 
 
11. I VM, EM, Nordisk, NM og DM registreres rekorder av NSU direkte.  I andre stevner må skivene 
sendes NSU for kontroll med attestasjon fra stevneleder. Lagrekorder registreres kun i NM og DM. 
(Årsmøtet 2008) 
Kommentar: På EM og VM er det MLAIC-delegaten som rapporterer nye rekorder til NSU. 

12. Bare medlemmer kan sette rekorder og vinne medaljer i DM, NM og internasjonale mesterskap. Ikke-
medlemmer kan være med og konkurrere om premiene i DM og NM.  

13. Som rekordregistrering regnes kun oppnådd poengsum.  

14. Lagkonkurranse: Lag i NM skal bestå av 3 deltakere med medlemskap i samme klubb/lag.         

15. Påmelding til internasjonale mesterskap er ikke gyldig før innbetaling av startkontingent til NSU er 
skjedd. 
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16. Det er 18 års aldersgrense for deltagelse i NSU’s aktiviteter. Det gis automatisk dispensasjon fra denne 
reglen, såfremt en person over 18 år overvåker den yngre personen. Under stevner bør dette være en nøytral 
person. (Årsmøtevedtak 2009) 

UTVIDET FELLESREGLEMENT 

Generelt 
I MLAIC sammenheng kan en ikke skyte både i original og replika klasse. I Norge har vi ikke disse 
begrensningene. 
 
Det er ikke noe krav til norsk statsborgerskap for å kunne delta i noen av aktivitetene til NSU eller bli tatt 
ut til landslaget i forbindelse med EM eller VM. I MLAIC’s regel # 204 står det: Hver skytter må enten ha 
permanent bosted, ha et gyldig pass eller være født i det landet som han eller hun skal representere. 
 
I EM og VM har hvert land i prinsippet en kvote på 16 skyttere, hvorav ikke flere enn 8 kan bruke replika 
våpen. I noen klasser er det gitt tillatelse til å stille med flere enn 8 replika våpen. Arrangørene har rett til å 
modifisere på deltagerantallet per klasse. 
 
Det skytes 13 skudd i løpet av 30 minutter, og poengene regnes etter de 10 beste treffene. 
 
Det er skytteren selv som må reparere våpenet om det går i stykker under stevnet. Dette må skje innen de 
30 minuttene som er satt av til skytingen. 
 
Gjøres det en ladefeil, for eksempel at en setter ned kulen uten krutt eller 2 kuler, skal standplassleder 
informeres før en gjør forsøk på å løse problemet.  
 
På årsmøtet i 2007 ble det vedtatt at NSU skal støtte arrangørene av NM-skive og  NM-felt med kr. 10.000 
hver og NM-langhold med kr. 5000. Styret har satt ned følgende krav for at disse beløpene skal utbetales: 

1. Skal arrangeres i hht NSU’s lover og skytereglement. 
2. Resultatlister og en liten artikkel m/bilde for Muskedunderen skal sendes til redaktøren. 

Dette skjer innen 2 måneder etter stevnet. 
3    Startlister for NM-bane sendes den enkelte skytter minst 15 dager før      stevnet. 

 
Våpenkontroll 

Ved NM og DM skal NSU ha en representant i våpenkontrollen.  

Alle approberte stevner i NSU skal ha en våpenkontroll. Det bør være minst to personer i våpenkontrollen. 

Er det tvil om at et våpen er i skytbar stand, skal det avvises. 

Det er ingen ankeinstans på en våpenkontollørs avgjørelse. Underkjente våpen kan fremlegges på nytt hvis 
grunnen for underkjennelse er utbedret. 

Våpenkontrollens ansvar og plikter: 
 
a) Godkjenne type og funksjonaliteten av samtlige våpen før de blir brukt i konkurransen. 
b) Godkjente våpen merkes på behørig vis. 
 
Dette betyr at alle våpen skal kontrolleres opp mot de spesifikasjonene som er definert i Fellesreglementet 
og for de klassene som det skal brukes i. I tillegg må kontrollørene gi en helhetsvurdering om våpenet er i 
skytbar stand. Her er det begrenset hva en har mulighet for å gjøre, og kontrollen må begrenses til 
inspeksjon av sprekkdannelser, gravrust osv. Det er skytterens ansvar at våpenet er i skytbar stand. 
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I norsk og nordisk sammenheng, kan familiemedlemmer bruke det samme våpenet i samme klasse. Det må 
opplyses om dette ved påmelding. I MLAIC sammenheng kan et våpen kun brukes en gang i en klasse. 
 
Våpentyper som brukes 

Våpenmodeller som kan brukes i NSU sammenheng er for munnladningsvåpen definert av MLAIC som 
modeller med siktemiddel konstruert opp til (§ 352.b.1.): 
1750 for luntelåsvåpen, 
1850 for flintlåsvåpen og  
1890 for perkusjonsvåpen. 
 
I norsk og nordisk sammenheng brukes også patronvåpen og disse er definert på nordisk basis som våpen 
hvor patronene som blir brukt er originalt konstruert for svartkruttladninger og med blyprosjektiler. Det er 
skytterens ansvar å fremlegge skriftlig dokumentasjon på at en patron som ønskes brukt ble originalt 
konstruert for svartkrutt. 
 
Et originalvåpen skal være konstruert innenfor disse tidsbegrensningene som er nevnt ovenfor. Alle delene 
til et våpen skal være originale for at det skal klassifiseres som et originalvåpen. Dette inkluderer ikke 
slitedeler som nipler, fengpannestål og fjærer, som alle må være av original type. Det er skytterens ansvar å 
dokumentere at våpenet er originalt. Våpen med både originale og replika deler klassifiseres som et 
replikavåpen, med unntak av våpen med tidsriktige replika siktemidler. I MLAIC sammenheng vil et våpen 
som er levert til våpenkontroll som originalvåpen og ikke godtatt som sådant bli diskvalifisert fra stevnet. 
 
Våpen med innleggsløp (sleeved barrel) kan ikke brukes i MLAIC sammenheng.  
Løpene må ikke bøyes for å tilpasse dem til de avstander det skal skytes på. Kun sort og hvit farge kan 
brukes på forsikte. Har våpenet halvspent skal det være i funksjonell stand. 
 

352 ORIGINALE VÅPEN: 

A) Militære geværer – Tjenesterifler og musketter som brukes i klassene 1, 3, 8, 9, 10, 11, 15 og 
37, skal ha følgende spesifikasjoner: 

 
1. Våpenet skal være produsert i hht den militære modellen, uforandret og med original type sikter. 
2. Begrensete forandringer for å korrigere siktepunket er tillatt med erstatningsforsikte eller replika 

baksikte slik at disse blir tilpasset den avstanden det skytes på. Disse erstatningene må ha riktig 
sikteprofil som det originale siktet. Det er forbudt i MLAIC sammenheng å modifisere på 
originalsikter. 

3. Militære glattløpete flintlåsmusketter med ikke avtagbare baksikter er ikke tillatt i klassene 1 og 9. 
Det er forbudt å fjerne sådanne sikter. Militære glattløpete flintlåsmusketter med avtagbare 
baksikter kan brukes med baksiktet fjernet. Kommentar: I norsk og nordisk sammenheng kan 
flintlåsgevær med filt baksikte i svanskruen brukes såfremt dette siktet er fylt inn med en fjernbar 
masse. 

4. Snellert avtrekk, kolbekaper, kinnkapper, pussing mellom skuddene, og lange laderør (over 10 cm) 
kan ikke brukes. 

5. Kalibret må være minst 13.5mm (0.5315”).  
6. Det er tillatt å bruke gryn, mel (Cream of Wheat, maismel) og andre naturlige fyllmaterialer i 

ladningen av militære rifler.  
 
 B) Frie geværer – Alle originale munnladerrifler som ikke kvalifiserer under A) ovenfor, og som 

har tidsriktige sikter (ikke teleskopiske eller optiske) og som skal brukes i klassene 2, 4, 8, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27 og 36, skal ha følgende spesifikasjoner: 

  
1. Diopter sikter (også moderne lagete replika sikter) er tillatt så sant deres konstruksjon er i samsvar 

med de modeller som ble opprinnelig produsert for de forskjellige våpen. Denne reglen gjelder 
både for frontsikter og baksikter. Den tidsmessige begrensningen for modeller av siktemidler er 
inklusiv følgende år: luntelås: 1750, flintlås: 1850 og perkusjon: 1890. 
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2. Militære rifler med mindre kaliber enn 13,5 millimeter (0.5315”) kan bli brukt i klasse 4 og 20, og 
det er ingen begrensninger på militære kalibre for skyting i klassene 2, 8, 17 og 24. 

 
C) Pistoler og revolvere – Enhver pistol eller revolver med tidsriktige sikter som skal brukes i 

klassene 5, 6, 7, 18 og 25 må ha følgende spesifikasjoner: 
 
1. Riflet ett skudds perkusjonspistol, som kan brukes i klassene 6 og 18, må ha tidsriktige sikter for 

det 19. århundre. Det vil si at frontsiktet skal være av en av disse typene: stolpe med kule, et smalt 
blad med maksimum bredde på 2,03 millimeter (0,080”), smal pyramide eller lignende. 
Baksiktene skal ha siktespor av U- eller V-type. 

2. Front siktene på originale revolvere som kan brukes i klassene 7 og 30 kan ha den høyde som er 
nødvendig for å sikte på 25 meter. Det er en forutsetning at den originale profilen på frontsiktet 
blir beholdt. 

 

353 REPLIKA VÅPEN:  
Et replika våpen er en moderne reproduksjon av et originalt antikt våpen, med siktemidler, lås, 
stokk og løp av originaltro utførelse. Originale deler kan brukes i et replika våpen. Replika 
våpen trenger ikke å ha ”proof marks”. 
 
A) Replika militære geværer – Tjenesterifler og musketter som skal brukes i replikaklassene 1, 

3, 8, 15, 17, 24 og 37 må ha følgende spesifikasjoner: 
 
1. Replika militære rifler skal være lik de originale militære modellene med hensyn til 

spesifikasjoner og toleranser. Riflestigningen og antall bommer skal tilsvare den originale 
modellen. Dybden på riflene kan imidlertid være forskjellig fra den originale modellen.  

2. Mindre justeringer på front og baksikter for å forbedre siktepunktet er tillatt for å tilpasse dem den 
avstanden det skytes på. Sikteprofilen skal være tilnærmet det samme som på den originale 
modellen. 

3. Replika militære glattløpete flintlås musketter med baksikte er ikke tillatt i klasse 1. 

4. Snellert avtrekk, kolbekaper, kinnkapper, pussing mellom skuddene, og lange 
laderør (over 10 cm) kan ikke brukes. 

5. Kalibret må være større enn 13,5 millimeter (0,5315”). 
 

B) Frie replikagevær – Alle replika av originale munnladerrifler som ikke kvalifiserer under A) 
ovenfor, og som har tidsriktige sikter (ikke teleskopiske eller optiske) og som skal brukes i 
klassene 2, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 29 og 36, skal ha følgende spesifikasjoner: 

 
1. Riflestigningen og antall bommer skal tilsvare den originale modellen. Høyden på bommene kan 

imidlertid være forskjellig fra den originale modellen. 
2. Dioptersikte (både front og baksikte)er tillatt, så sant de er tidsriktige og var brukt på den aktuelle 

våpenmodellen. Den tidsmessige begrensningen for modeller av siktemidler er inklusiv følgende 
år: luntelås: 1750, flintlås: 1850 og perkusjon: 1890.  

3. Replika militære rifler med et kaliber som er mindre enn 13,5 mm (0.5315”) kan bli brukt i 
klassene 4 og 20, og de av et hvilket som helst kaliber kan bli brukt i klassene 2, 8, 14, 16, 17, 19, 
24 og 37. 

 
C) Replika pistoler og revolvere – Enhver replika pistol eller revolver med tidsriktige sikter som 

skal brukes i klassene 5, 6, 12, 18 og 25 må ha følgende spesifikasjoner: 
 

1. Riflet ett skudds perkusjonspistol, som kan brukes i klasse 6, må ha tidsriktige sikter for det 19. 
århundre. Det vil si at frontsiktet skal være av en av disse typene: nålhode, et smalt bladkorn med 
maksimum bredde på 2,03 millimeter (0,080”), smal pyramide eller lignende.. Baksiktene skal ha 
siktespor av U- eller V-type. 
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2. Front sikte på originale revolvere som kan brukes i klasse 12 kan ha hvilken som helst høyde for å 
lette siktepunktet på 25 meter. Det er en forutsetning at den originale profilen på frontsiktet blir 
beholdt. Det er ingen restreksjoner på rifletypene som blir brukt i replika revolvere. 

3. Frontsikter med svalehalespor er tillatt så fremt ”vingene” på frontsiktets fot ikke stikker utenom 
løpet. 

354 LUNTELÅS (originale og replika):  
 

A) Original luntelås muskett – originale glattløpete munnladnings luntelås musketter for bruk i 
klassene 14 (O), 15 (O), 16 (O), 19, 24 og 27 og er av følgende modeller: tidlig portugisisk og 
japansk modeller, med nedadbøyd kolbe som ligner på et pistolgrep og er designet for å 
holde mot kinnet (kinnkolbe) og ikke mot skulderen. Baksikte blokken skal ha et smalt 
siktespor, og forsiktet skal ha en pyramidisk fasong eller som en smal kile. Replikasikter skal være 
av tilsvarende utforming.      Kommentar: 
Originalvåpen med ”normal” kolbe som støttes mot skulderen er tillatt på nasjonale stevner.  

 
B) Replika luntelås muskett – replika glattløpete munnladnings luntelås musketter for bruk i 

klassene 14 (R), 15 (R), 16 (R), 19 og 24 og er av 
følgende to modeller: 

1. Tidlig portugisisk og japansk modeller, med en nedadbøyd kolbe som ligner på et pistolgrep og er 
designet for å holde mot kinnet (kinnkolbe) og ikke mot skulderen. Baksikte blokken skal ha et 
smalt siktespor, og forsiktet skal ha en pyramidisk fasong eller som en smal kile.  

2. Av europeisk modell, med skulderkolbe, av en originaltro militær type, som ofte ble brukt med 
gaffelstokk. Denne stokken er det ikke tillatt å bruke i MLAIC sammenheng. Justerbare 
dioptersikter er ikke tillatt, men tidsriktige baksikter med faste hull, eller rørsikter som er festet på 
løpet er tillatt. 

 
C) Luntelås pistoler – for bruk i klasse 5 (se 354, G og Appendix 6 i MLAIC Constitution for 

flere detaljer) 
 

Av japansk modell – skal være tilsvarende men kortere versjon av den japanske luntelås 
musketten. 

 
D) Lunter (gjelder for både de originale og replika klassene) 

 
1. Under ladning skal den tente enden av lunten være i en trygg beholder. 
2. Ved avfyring, skal lunten festes godt slik at den ikke faller av og kommer på avveie i forbindelse 

med avfyringen av skuddet. 
 

E) Innleggs løp – Disse er tillatt på japanske glattløpete modeller av sikkerhetsgrunner. De skal 
ikke forandre det eksterne og historiske utseende til våpenet. Våpen med innleggs løp er 
bare tillatt i replika klassen. 

F) Replika luntelås pistoler er ikke akseptert i replika klasse 5 (Cominazzo) i MLAIC-
sammenheng. 

 
355 DIVERSE 

1. Originale og replika flintlåspistoler som skal brukes i klasse 5 skal ha en indre 
diameter på minimum 11 millimeter (.433”). 

2. For å forhindre at en revolver brukes som enkeltskudds pistol, skal tønnen lades 
med minst 5 skudd i de to første seriene. 

3. Tønnen skal være på revolveren når den lades.  

4. På replikavåpen kan hoveddeler (løp, lås og tønne) være laget av rustfritt stål. 

5. Det er tillatt å forkromme replika hagler. 
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356 AMMUNISJON 

A) Krutt 
1. Det er kun tillatt å bruke fabrikklaget autentisk svartkrutt. 

2. All ladning av munnladningsvåpen skal skje med ferdig utmålte enkeltladninger. 

3. Ingen fenkruttbeholder kan inneholde mer enn 16 gram svartkrutt (250 US grains). 
 

B) Forladninger (wads) 
Det er forbutt å bruke kunstige materialer i forladninger i konkurranser. Disse kan være laget av 
papir, fiber eller filt. 

        
       C)  Kuler 

Kulene skal være av en design som var opprinnelig brukt i de originale våpnene:  

1. Flintlås og luntelåsvåpen: Kun rundkule. 

2. Riflete perkusjons pistoler: Kun rundkule. 

3. Perkusjonsrevolvere: Rundkule eller spisskule. 

4. Militære perkusjonsrifler: Original Minié type eller kompresjonskule. 

5. Frie perkusjonsrifler: Rund kule eller hvilken som helst avlang kule. 
 

Det er ikke tillatt å bruke forhåndsriflete kuler i våpen som ikke var konstruert for slike. 
   Det er ikke tillatt å bruke moderne typer kuler eller ”wadcutter” i noen av 
   klassene unntatt som beskrevet under 5) ovenfor. 

 

357 TILLEGGSUTSTYR 
 

A) Geværrem 
      Geværremen må være original eller reproduksjoner av en original modell. 
      Moderne justerbare baneremmer, herunder også remmer som bare er festet på et  
      punkt, er ikke tillatt. Det er forbudt å sette på roterende rembøyler (sling swivels). 
     Kommentar: Justerbare remmer som bruker pistolknapp eller spenner med ”trinnvis” 

             justering kan brukes. 
I klassene 1, 3, 9, 10 og 37, er det kun tillatt å bruke militær type rem. Remmen kan kun festes til en 
tidsriktig påmontert remspenne. 
Bærerem er tillatt på original type banerifler som ikke har remspenne, såfremt den er festet til våpenet 
med snare eller stropper.  
Det er ikke tillatt med rem på luntelås rifler eller geværer. 
 
B) Håndstøtte 

Disse må enten være originale eller kopier av en original modell, og kan bare brukes på våpen som 
var konstruert for slike. 

 

C) Trakter og laderør 

1. Trakter og laderør kan bli brukt i alle klasser bortsett fra 1, 3, 8 og 10. 

2. Korte laderør som har et rør på maksimum 10 cm er tillatt brukt i klassene 1, 3 og 10. 
 

D) Pussestokk – kan bli brukt i alle klasser bortsett fra 1, 3, 9 og 10. 
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E) Bekledning 

1. Tunge skytterbukser av den type som brukes i ISSF (DFS) konkurranser er ikke tillatt brukt i 
MLAIC stevner. Hensikten med denne reglen er å tillate bruk av skyttebukser laget av lett, 
fleksibelt materiale som bomull, og som ikke har noen form for avstivning som vil gi kunstig 
støtte. Buksene kan ha knebeskyttere og det er også tillatt å ha innsydd støtte i setet. Det er 
imidlertid ikke tillatt å bruke tunge, stive bukser (som er for eksempel laget av lær eller stivt 
lerret), med eller uten spiler som gir bena ekstra støtte. Dette inkluderer bukser som bruker enhver 
type spesialstøtte eller metode for å redusere skytterens sete-ben region for å kunstig 
bedre skytterens resultater. 

2. Det er ingen andre restriksjoner vedrørende bekledning. 
 
358 REPARASJONER 

1. Reparasjoner må utføres i overensstemmelse med den originale modellen.  

2. Slagsiden på fengpannestål skal være av jern. 

3. Moderne syntetiske materialer som fiberglass og epoxy kan ikke brukes som bedding materiale. 
Lim produsert fra dyrevev sammen med sagflis som ble brukt i tidligere tider er tillatt. 

 
Spesielle ting å være oppmerksom på i våpenkontrollen 

Autensitet av våpen 
Enkelte våpen er i så pen forfatning/pent restaurert at alderen kan trekkes i tvil. I slike tilfelle er det 
skytterens ansvar å legge frem nødvendig bevis på våpenets alder. Dette kan en få hos institusjoner som 
arbeider med metallurgi. 
 
Spesielle sikter 
 

Kammerlader/bakladet perkusjon: Det er et styrevedtak (23/2-07) 
som aksepterer at nedfilte sikter til kammerlader kan brukes i 
klassen ”bakladet perkusjon”. På årsmøtet 2007 ble det vedtatt å 
splitte denne klassen i tre klasser. På styremøte 3/12-07 ble det 
vedtatt at det kun kan brukes originale eller replika av originale 
baksikter i klassene ”18 lødig militær kammerlader” og ”4-linjers 
kammerlader”. Våpen med modifisert originalsikter skyter i 
klassen ”bakladet perkusjon”.  For vinkellamellsikte modell 1855 
er den korrekte profilen en ”firkantet” U med et  
v-spor i midten. 18 lødige kammerladere som avviker fra 
militærmodell med å ha avkortet pipe eller modifisert stokk skyter 
i klassen ”bakladet perkusjon”. (Årsmøtevedtak 2009) 
 
Modell 1884 Buffington baksikte til Springfield trap door: Dette 
siktet har et diopterlignende siktehull på baksiktet. Sammen med 
en justering av forsiktet kan dette siktehullet brukes på 100 meter. 

Det er ikke tillatt å bruke dette siktet eller tilsvarende sikter i klassen Remington Original uten at siktehullet 
er forblendet. (Styrevedtak den 8/1-2009). 
 

Våpen med snellert 

Våpenet må kunne spennes i hel og halvspenn uten hjelp av snellerten. Snellerten kan ikke være justert så 
fintfølende at det ikke tåler et lett slag på låsens motsatte side. I Norge aksepterer vi ombyggingssett for 
Rodgers & Spencer og Remington revolvere fra perkusjon til patron på lik linje med ombyggingssett til 
Colt revolvere. Dette gjelder kun for replika klassene. 
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Skytestillinger 

I enhver konkurranse står det fritt til skytteren å velge en stilling av høyere vanskelighetsgrad. Disse 
rangeres fra liggende til knestående til stående som den vanskeligste. 
 
I både NSU og i nordiske skytinger er det åpnet for spesielle tilpassninger for skyttere som av fysiske 
grunner har problemer med de vanlige skytestillingene. Det anbefales at skyttere med slike behov kontakter 
styret, slik at dispensasjon fra skytestillingene kan gis. 
 
MLAIC refererer til International Shooting Sport Federation (ISSF) (http://www.issf-shooting.org/) for 
beskrivelse av skytestillinger. Her er et utdrag av ISSF’s regler: 
 
Liggende stilling: 

Begge underarmer og armene på skytejakkene må være synlig hevet over bakken. Den armen som har 
remmen (venstre for de fleste) skal ha en vinkel mellom senter av underarmen og bakken som er minst 30°. 
 
Knestående stilling: 

Venstre albue kan støttes (plasseres) på venstre kne. Albuen må ikke være mer enn 10 cm foran eller 15 cm 
bak kneskålen. 
 
Stående stilling: 

Venstre overarm kan hvile mot brystet. Det brukes kun en hånd i skytestilling med pistol/revolver. 
 
Sittende stilling: 

I tillegg til de tre første stillingene vedtok styret i NSU 12.12.2005 at sittende stilling skulle likestilles med 
knestående stilling. Definisjonen av sittende stilling er sakset fra reglementet til Norges Jeger og Fisker 
Forbund: 
”Ved sittende stilling er anlegg med albuene på begge ben tillatt, og det er tillatt å sitte på kubbe eller 
kasse. Egen kasse/kubbe er tillatt brukt. Det skal være lysåpning mellom brystkassen og overarmen.” 
 
 
SIKKERHETSREGLENE TIL NORSK SVARTKRUTTUNION 
 
Sikkerhetsreglene som vi følger i NSU er stort sett hentet fra MLAIC’s reglement. Vi er også forpliktet til å 
følge reglene til de skytebanene som vi bruker. Dessuten har styret i NSU presisert følgende regler: 
 

• Når en kommer på standplass blir ikke våpnene visitert og er å betrakte som ladd. Våpenet skal 
IKKE peke mot personell som for eksempel er fremme og henger opp skiver. 

• INGEN våpen skal forlate standplass uten at de er visitert.  
• Patronvåpen lades fremme på standplass og ikke bak ved pussebordet. 
• Patronvåpen skal ha eksponert kammer når de ikke peker mot skivene. Ønskes det å pusse våpenet 

med den utskutte hylsen i kammeret, oppfordres skytteren til å sette hylsen tilbake i kammeret når 
en er tilbake ved pussebordet.  

 
§ 500 MLAIC’s SIKKERHETSREGLER 
501 Røyking er absolutt forbudt på standplass. 

502  Det må ikke avfyres tennhetter eller fengkrutt, og ingen ladning må finne sted før signalet «ILD» 
er gitt under konkurranser. Våpen må ikke påføres fengkrutt eller 
tennhette før de er rettet mot skivene. 

503    Tennhetter og fengkrutt må fjernes og våpnene legges i sikker stilling under «MIDLERTIDIG 
STANS». 

504     Alle våpen skal tømmes etter signal «STANS», og før skytterne forlater standplass. 
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505     Krutt i løs vekt er ikke tillatt på banen. Alt krutt til drivladninger skal være pakket i 
porsjonsbeholdere. Fengkrutt må ikke medbringes i enkelt beholder eller kruttflaske som 
inneholder mer enn 16 gram (250 grains) krutt. Ladninger må 
skjermes mot sollys. 

506 Tennhetter er ømfintlige og ganske farlige. De må skjermes for sol og gnister. Bring fram til 
standplass bare det antall som trengs for konkurransen, og oppbevar dem i lukket boks. 

507    Kulen må plasseres fast mot kruttladningen for å unngå løpssprengning. 

508    Beskyttelsesbriller med farget eller klart glass er alltid påbudt ved skyting. 
Skytebriller er tillatt. 

509 Bruk av hørselvern er påbudt for skyttere og banemannskap. 

510    Originalvåpen må være i sikker skytbar stand. 

511     Replikavåpen må være av pålitelig produksjon og i sikker skytbar stand. 

512 Ladninger må aldri overskride vanlige tabelladninger for moderne svartkrutt. 

513      Tenningssvikt: Skytteren må holde våpenet rettet mot skiva i minst 10 sekunder.  Deretter må 
løpet holdes rettet mot skive der det er mulig, og aldri mot andre skyttere eller tilskuere. 

514     Dersom det oppstår unormale situasjoner eller funksjonsfeil som ikke umiddelbart kan ordnes av 
skytteren selv, må han melde fra til standplassleder før han foretar seg noe mer. 

515     Flintlås- og luntelåskonkurranser: Beskyttelse mot gnist fra tennkanal bør monteres mellom 
skytterne. 

516  Luntelås:  
 a) Den tente enden av lunta må oppbevares i sikkerhetseske under ladning.  
 b) Lunta må festes forsvarlig under skyting, slik at den ikke løsner. 

517     Tilskuere må oppholde seg bak skytterne, og de må være stille mens skyting foregår. Ingen andre 
enn banepersonell har tillatelse til å snakke med skytterne i 
løpet av konkurransen. 

518     Uregelmessigheter ved ladning (kule uten kruttladning, to kuler osv.): skytteren 
skal hente tillatelse fra standplassleder før våpenet tømmes. 

519    Hver skytter er selv ansvarlig for at hans våpen og utstyr er i god stand. 

520     Krutt: Kun fabrikklaget svartkrutt. Ingen erstatninger er tillatt. 

521 Ladning av revolvere: MLAIC: Det er påbudt å forsegle kamrene med fett etter at kulene er satt i. 
            Norske stevner: Fettet filtforladning mellom krutt og kule kan erstatte fett foran kulen. 
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Bedømming av treff 

MLAIC regler 

Av de 13 avfyrte skuddene er det kun de 10 beste som blir tellende. I de øvelsene som det brukes to skiver 
skal det være syv skudd i den ene og seks skudd i den andre skiven. I skiver hvor det er flere enn syv treff, 
blir de beste verdiene kansellert inntil det er syv hull igjen i den skiven.  
Eksempel : 
 Skive 1 (8 treff): 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7 (det beste skuddet strykes:10) 
 Skive 2 (5 treff): 10, 9, 9, 9, 8 
Poengsum: 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7 = 91 poeng 
 
For 50 meter pistolskive (MLAIC C-50) og for fransk 200 meter militær skive (MLAIC C-200) skal 
kulehullets midtpunkt minst bryte ringen/skillelinjen mellom to verdier på blinken for at 
treffpunktet skal bedømmes til den høyere verdien. 
 
Det skal rapporteres til standplassleder hvis det skytes i en annen persons skive. Standplassleder rapporterer 
videre til stevneledelsen slike hendelser. 

 
Kommentar: Det er viktig at høyeste verdi i skiven registreres av standplassleder før skytteren skyter flere 
skudd. Dette for å hindre at det blir trukket en høyere verdi enn den som var i skiven etter at det fremmede 
skuddet kom. 
 
For konkurranser med individuell deltagelse:  

Ved poenglikhet, vinner den skytteren som har flest 10’re. Skilles det ikke på 10’rne, så går en til 9’rne osv 
for alle 10 tellende skudd. Er det fremdeles poenglikhet, taper den skytteren som har et beste tellende skudd 
lengst fra sentrum.  Er det fremdeles uavgjort går en til det nest beste tellende skudd som er nest lengst fra 
sentrum, osv. 
  
For lagkonkurranser:  

Ved poenglikhet vinner det laget som har flest 10’re, dernest 9’re osv. Er det fremdeles uavgjort taper det 
laget som har et tellende treff lengst fra sentrum. Er det fremdeles uavgjort er det nest dårligste tellende 
skuddet som identifiserer det tapende lag, osv. 
 
Riktig bruk av tolkesett: 

NSU ved kassereren selger tolkesett. De kommer i kaliber: 36, 40, 44, 45, 50, 54, 58, 69 og 75. Tolkene 
består av en messingplugg med håndtak og en rund plastikk plate. Pluggen er lik det aktuelle kaliberet, og 
den runde plastikkplaten er enten 50 mm i diameter eller 80 mm i diameter. Disse to diameterne tilsvarer to 
ganger avstanden mellom ringene på henholdsvis skive C-50 og skive C-200. 
 
A) Bedømmelse av verdi 

• Sett tolk av riktig kaliber forsiktig i hullet 
• Bryter periferien på plastskiven sirkelen på innsiden, så er midtpunktet av kulehullet minst på 

streken og den høyere verdi noteres. 
• Bryter imidlertid periferien på plastskiven sirkelen på yttersiden, så er midtpunktet av kulehullet 

ikke på streken og den lavere verdi noteres. 
• Den som har høyest poengsum eller flest 10’re, deretter 9’re, deretter 8’re osv har vunnet. Kan en 

ikke separere mellom skytterne på dette vis går en til neste steg: 
 
B) Måling av avstand fra blinkens midtpunkt til kulehullets senter 
På C-200 skivene er det forskjellig strektykkelse hos de forskjellige fabrikatene (minimum 2 millimeter og 
maksimum 3 millimeter). Den ytterste kanten på ringene er imidlertid alltid like langt fra sentrum av 
blinken. MLAIC har derfor bestemt at en på C-200 blinkene skal bruke ytterkanten på ringene hvis ringene 
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blir brukt som utgangspunkt for måling av avstand. En måte å gjennomføre denne målingen på er som 
følger: 
 

1. Etablering av skivens midtpunkt. 
10’er ringen er enten 50 millimeter (C-50) eller 80 millimeter (C-200) i diameter. Legg en lineal 
som er merket med et av disse målene over blinken og tilpass merkene til 10’er ringen. 

2. Etablering av kulehullets midtpunkt. Dette gjøres ved å plassere tolken i hullet.  
Legg en lineal gjennom skivens midtpunkt og la den tangere håndtaket på tolken (6 millimeter 
bredt). Midtpunktet er da 3 millimeter over tangeringspunktet. 

3. Marker en tynn blyant-”linje” fra ringen innenfor kulehullet til kulehullet. 
4. Sett i tolken og marker hvor denne treffer ”linjen”. 
5. Avstanden til sentrum er følgende: Er for eksempel treffet i åtteren: 

• Sentrum til ring mellom 8 og 9: 25 millimeter x 2= 50 millimeter. 
• Avstand fra ring til kulehull: Målt fra ytterkant av ringen innenfor til innerste 

begrensning av kulehullet. For eksempel 14 millimeter. 
• Legg til ½ tolkdiameter for det aktuelle kalibret (fra tabellen nedenfor). F.eks for kaliber 

40 vil dette bli 5,1 millimeter. 
• Total avstand fra sentrum: 50+14+5,1 millimeter=69,1millimeter. 
• Skriv disse verdiene på blinken og signer/initier blinken. 

 
½ kaliber i millimeter: 
Kaliber 36 40 44 45 50 54 69 75 
½ tolk diameter 4,6 5,1 5,6 5,7 6,4 6,9 8,8 9,5 

 

NSU-approberte skyteklasser 

De klassene som har et nummer er offisielle MLAIC klasser. Særegne norske og nordiske klasser er 
merket spesielt. I hht NSU’s lover må det være minst 3 deltagere for at en individuell klasse skal 
godtas i NM eller DM.  Lagene i NM skal ha 3 deltagere fra samme klubb/lag. Hvis færre en tre er 
påmeldt i originalklassen skal de skyte i replikaklassen. 
Tidsriktige sikter: inkluderer originale sikter samt replikasikter som er av originaltro utførelse (for 
mer utfyllende beskrivelse, se avsnitt om tillate våpen). 

UIT (L’Union Internationale de Tir) benevnelsen på blinker er foreldet. Nå heter det ISSF 
(International Shooting Sport Federation). 

360 RIFLE OG MUSKETT KLASSER 

Nr. 1 - Miquelet - Individuell - O & R 
     - Lag: Nr. 9 Gustav Adoph (O) & No 31 Halikko (R) 
A)     Våpen    : Militært, glattløpet flintlåsmuskett, 
       Kaliber større enn 13,5 mm (.5315"). 
B)     Sikter     : Tidsriktige. Intet baksikte. 
C)     Skive         : 200 meters fransk militær geværskive. 
D)     Stilling  : Stående. 
E)     Avstand  :  50 meter. 

Nr. 2 - Maximilian - Individuell - O & R  
              - Lag: No 26 Wedgnock (O) & Lucca (R) 

A)  Våpen     : Fritt riflet flintlåsrifle. Fritt kaliber. 
B)  Sikter    : Tidsriktige, også diopter. 
C)  Skive      : ISSF 50 meters pistolskive. 
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D)  Stilling    : Liggende. 
E)     Avstand  : 100 meter. 

Nr. 3 - Minie - Individuell - O & R  
               - Lag: Nr. 10 Pauly (O) & No 32 Magenta (R) 

A)  Våpen    : Militært riflet perkusjon,  
        Kaliber større enn 13,5 mm (.5315"). 
B)  Sikter    : Tidsriktige. 
C)  Skive     : ISSF 50 meters pistolskive. 
D)  Stilling    : Liggende. 
E)     Avstand : 100 meter 
     

                                                                                             
Nr. 4 - Whitworth - Individuell - O & R  
                 - Lag: Nr. 20 Rigby (O &/eller R blandet) 

A)  Våpen     : Fritt riflet perkusjon, alle kaliber som ikke godkjennes som nr. 3 - Minie. 
B)  Sikter    : Tidsriktige, også diopter. 
C)  Skive     : ISSF 50 meters pistolskive. 
D) Stilling : Liggende. 
E)  Avstand  : 100 meter. 
 

Nr. 8 - Valkyrie – Individuell kvinne klasse - O & R  
                 - Lag: Nr. 17 Amazoner (O &/eller R blandet ) 

A)  Våpen     : Fritt eller militært perkusjonsrifle. 
B)  Sikter    : I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifler. 
C)  Skive     : ISSF 50 meters pistolskive. 
D)  Stilling    : Liggende. 
E)  Avstand  : 100 meter. 

Nr. 14 - Tanegashima - Individuell - O & R  
                 - Lag: Nr. 19 Nagashino (O &/eller R blandet ) & Nr. 27 Nobunega (O) 

A)  Våpen      : Glattløpet luntelås gevær i fritt kaliber: 
                      O: Må ha kinnkolbe (som det ikke er lov til å støtte mot skulderen) 
                      R: Kan ha kinnkolbe eller skulderkolbe. 
B)  Sikter        : Tidsriktige. Disse kan være replika. 
C)  Skive        : 200 meters fransk militærskive. 
D)  Stilling      : Stående. 
  Rem   :  Nei 
E)  Avstand  : 50 meter. 

Kommentar: originalvåpen med ”normal” kolbe som støttes mot skulderen er tillatt på nasjonale 
stevner.  

Nr. 15 - Vetterli - Individuell - O og R  
                  - Lag: Nr. 24 Pfozheim (O/R blandet) 

A)  Våpen     : Luntelås, flintlås eller perkusjon, riflet eller glattløpet. 
B)  Sikter    : Etter de bestemmelser som gjelder for hver klasse. 
C)  Skive      : ISSF 50 meters pistolskive. 
D)  Stilling    : Stående. 
E)  Avstand  : 50 meter. 
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Nr. 16 - Hizadai  - Individuell - O og R  
    - Ikke lag  

A)    Våpen        : Glattløpet luntelås gevær i fritt kaliber: 
                     O: Må ha kinnkolbe (som det ikke er lov til å støtte mot skulderen) 
                     R: Kan ha kinnkolbe eller skulderkolbe. 
B)  Sikter      : Tidsriktige. Disse kan være replika. 
C)  Skive       : 200 meters fransk militærskive. 
D)  Stilling    : Knestående. 
      Rem          : Nei 
E)  Avstand  : 50 meter. 

Kommentar: originalvåpen med ”normal” kolbe som støttes mot skulderen er tillatt på nasjonale 
stevner.  

 
Nr. 36 - Pennsylvania – Individuell – O & R 
      - Ikke lag 
           A)  Våpen        : Fri flintlåsrifle i fritt kaliber. 
           B)  Sikter         : Tidsriktige.  
           C)  Skive          : ISSF 50 meter pistolskive. 
           D)  Stilling       : Stående. 
           E)  Avstand      : 50 meter. 

 Nr. 37 - Lamarmora – Individuell - O&R 
     - Ikke lag 
          A)  Våpen        : Militær perkusonsrifle i kaliber over 13.5 millimeter (.5315”). 
          B)  Sikter         : Tidsriktige. 
          C)  Skive          : ISSF 50 meter pistolsive. 
          D)  Stilling       : Stående. 
          E)  Avstand   : 50 meter. 

 Remington Replika – Individuell - R (Norsk klasse) 
Lag: Remington replika 

 A) Våpen        : Bakladet patronrifle i fritt kaliber. 
 B)  Sikter         : Tidsriktige, diopter eller åpne. 
 C)  Skive          : ISSF 50 meter pistolskive. 
 D)  Stilling       : Liggende. 
 E)  Avstand      : 100 meter. 
Kommentar: Denne klassen inneholder alle Remington replika våpen samt originalvåpen med 
diopter.  

 Remington Original – Individuell - O (Norsk klasse) 
                 Lag: Remington original 

A)  Våpen      :  Bakladet patronrifle i fritt kaliber. 
B)  Sikter       : Tidsriktige åpne. (Buffington sikte, se under Spesielle sikter) 
C)  Skive       :  ISSF 50 meter pistolskive. 
D)  Stilling    :  Liggende. 
E)  Avstand   : 100 meter. 
    

18 lødig militær kammerlader – Individuell – O (Norsk klasse) 
 - Ikke lag 

A)  Våpen     : Umodifisert militær 18 lødig norsk kammerlader.  
B)  Sikter    :  Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte.  
 Sikte-ring med korn som har samme profil som original siktet er godkjent (Styrevedtak den 1/7-2008). 
C)  Skive     : 200 meters fransk militærskive. 
D) Stilling  : Liggende. 
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E)  Avstand : 100 meter. 
F)  Antrekk :  Skytejakke ikke tillatt. (Årsmøtevedtak 2009) 

4-linjers kammerlader – Individuell – O (Norsk klasse) 
     - Ikke lag 
A)  Våpen       : Militær eller sivil 4-linjers norsk kammerlader som ikke er modifisert. 
B)  Sikter        : Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte. 
C)  Skive       : 200 meters fransk militærskive. 
D)  Stilling    : Liggende.  
E)  Avstand  : 100 meter. 

 
Bakladet perkusjon – Individuell – O & R (Norsk klasse) 

 - Ikke lag 
A)  Våpen       : Kammerladere og andre bakladete perkusjonsvåpen som  
                             ikke er inkludert i de to foregående klassene. 
B)  Sikter        : Originale, modifiserte originale eller replika åpne sikter. 
C)  Skive       : 200 meters fransk militærskive. 
D)  Stilling    : Liggende.  
E)  Avstand  : 100 meter. 
 

12,17*44 Remington – Individuell – O (Norsk klasse) 
 - Ikke lag 
A)  Våpen       : Bare originale patron rifle i kaliber 12,17*44. 
B)  Sikter        : Tidsriktige, åpne. 
C)  Skive       : 50 meters internasjonal pistolskive ISSF 50. 
D)  Stilling    : Stående.  
E)  Avstand  : 50 meter. 
F) Antrekk   : Ikke skytejakke, skytesko eller skytehanske. Rem akseptert, festet i reimfester.  
G) Kuler : Tidsriktig modell. 
 

 
Perkusjons muskett – Individuell – O & R (Norsk klasse) 

 - Ikke lag 
A)  Våpen       : Militært, glattløpet perkusjonsmuskett.                                                                                                        
B)  Sikter        : Tidsriktige. Baksikte akseptert.                                                              
C)  Skive       : 200 meters fransk militærskive. 
D)  Stilling    : Stående.  
E)  Avstand  : 50 meter. 

 (Årsmøte 2008) 

385 PISTOL- OG REVOLVERKLASSER 

Nr. 5 - Cominazzo - Individuell - O og R  
                 - Lag nr. 25 Wogdon (O &/eller R blandet) 

A)  Våpen    : Fri, enkeltskudds glattboret flintlås- eller original luntelåspistol  
B)  Sikter    : Tidsriktige. 
C)  Skive     : ISSF 50 meters pistolskive. 
D)  Stilling    : Stående. 
E)  Avstand  : 25 meter. 

Nr. 6 - Kuchenreuter - Individuell - O og R  
                 - Lag: nr. 18 Boutet (O) og nr. 33 Forsyth (R) 

A)  Våpen    : Fri, enkeltskudds riflet perkusjonspistol. Fritt kaliber. 
B)  Sikter    : Tidsriktige for det 19. århundre.  
C)  Skive     : ISSF 50 meters pistolskive. 
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D)  Stilling    : Stående. 
E)  Avstand  : 25 meter. 

Nr. 7 - Colt – Individuell - O  
                - Lag:  nr. 30 Adams (O)  

A)  Våpen    : Fri perkusjonsrevolver, originalvåpen. 
B)  Sikter       :  Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profilen må være i original stil. 
C)  Skive     : ISSF 50 meters pistolskive. 
D)  Stilling    : Stående. 
E)  Avstand  : 25 meter. 

  Spesielt     : Tønnen  skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene. 
                             Ved ladning skal tønnen være montert på revolveren. 

 
Nr. 12 - Mariette - Individuell - R  
                 - Lag: Nr. 13 Peterlongo (R) 

A)  Våpen    : Fri perkusjonsrevolver, kun replikavåpen. 
B)  Sikter    : Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profilen må være i original stil. 
C)  Skive    : ISSF 50 meters pistolskive. 
D)  Stilling     :  Stående. 
E)  Avstand   :  25 meter. 
  Spesielt    :  Tønnen  skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene. 
                             Ved ladning skal tønnen være montert på revolveren. 

 
    Smith & Wesson – Individuell – O & R (norsk og nordisk klasse)  

  A)  Våpen       : Patronvåpen, fritt kaliber. Ikke spiralfjær 
 B)  Sikter :Tidsriktige. Fri høyde på forsiktet, men profilen skal være i         original stil. 

C)  Skive     : ISSF 50 meters pistolskive. 
D)  Stilling    : Stående. 
E) Avstand    : 25 meter.        

   Spesielt     : Tønnen  skal lades med minst 5 skudd i de to første seriene. 
Kommentar: Revolverens patron må være originalt konstruert for svartkrutt og ha blykule. Ansvarsbyrden 
for å dokumentere at patronen fyller disse kravene ligger på skytteren.  
 
401 LEIRDUESKYTING 

 
Nr. 21 Manton – Individuell – O & R 

      - Lag: Nr. 34 Hawker (tremanns lag) (O &/eller R blandet) 
           A)     Våpen     : Fintlås hagle, fritt kaliber 

B)     Program  : Totalt 50 leirduer skutt i to separate runder (en om morgenen 
                  og en om kvelden, den samme dagen): 25 leirduer fra fem  

       standplasser i løpet av 60 minutter.  
       I nordisk og Norge skyter vi kun den ene serien på 25 duer.          

C)       Kun våpen med sylindrisk løp (ikke boring eller trakt). 
D)       Ladning: Max 96 grain krutt og maks 35 gram hagl.                                                            

    
Nr. 22 Lorenzoni – Individuell – O & R 

         - Lag: Nr. 35 Batesville (tremanns lag) (O &/eller R blandet) 
           A)  Våpen       : Perkusjons hagle, fritt kaliber. 

B)   Program   : Totalt 50 leirduer skutt i to separate runder (en om morgenen  
              og en om kvelden, den samme dagen): 25 leirduer fra fem  
            standplasser i løpet av 60 minutter. 
                              I nordisk og i Norge skyter vi kun 25 duer i en serie. 
C)   Kun våpen med sylindrisk løp (ikke boring eller trakt). 

           D)   Ladning: Max 96 grain krutt og maks 35 gram hagl. 
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LANGHOLDSSKYTING 
Vi viser til MLAIC for de internasjonale reglene. Her skytes det på 300, 500, 600, 900 og 1000 yards. 
Norske og nordiske klasser 

       Turner - Individuell - R: munnlader 

       Bodine - Individuell – R: patronvåpen 

       Sporting Trophy – R: Sammenlagt Turner og Bodine fra same stevne. 
 
Skyteprogram:     

   Det skytes 13 skudd på 30 minutter per avstand og de generelle reglene er 
   som for klassene Withworth og Remington på vanlig 100 meters skyting.  
 
Avstand 1   : 100 meter 

 Skive        : ISSF 50 meters pistolskive - 2 skiver/skytter 
  
         Avstand 2   : 200 meter  
 Skive           : 200 meters fransk militærskive - 1 skive/skytter 
  
         Avstand 3   : 300 meter 
 Skive           : Internasjonal 300 meter skive - 1 skive/skytter 
 
FELTSKYTING  

Disse reglene er sakset direkte fra NSU’s lover anno 1993. 

1 Våpenklasser  

1.1 Perkusjonsrevolver.  

1.2 Jaktgevær flintlås.  

1.3 Jaktgevær perkusjon.  

1.4 Militær perkusjon (Minie).  

1.5 Militær glattboret flintlåsmuskett (Miquelet).  

1.6 Fri klasse (Vetterli).  

1.7 Bakladet perkusjonsgevær  

I klassene 1.1, 1.2 og 1.3 skal det skytes med rundkule og åpne sikter. Med åpne sikter menes skur og korn. 
I klassene 1.4, 1.5 og 1.6 gjelder MLAIC's våpenreglement.  

2 Generelt  

2.1 MLAIC's sikkerhetsregler gjelder med spesifiserte unntak for de enkelte våpenklasser. Se § 6.2.2 og 
6.3.1.  

2.2 Forholdene på standplassene skal være mest mulig like for alle skytterne i samme lag.  
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2.3 Når en skytter bryter stevnet, skal våpenet tømmes helt, og våpenet inspiseres før vedkommende 
forlater feltløypa.  

2.4 Alle klikk og funksjonsfeil belastes skytteren og må rettes av skytteren alene innen skytetida.  

2.5 Ved våpenbrudd kan skytteren fortsette stevnet etter reparasjon, eller med annet våpen av samme 
modell og kaliber fra og med samme øvelse som bruddet oppsto.  

2.6 Ved poenglikhet på medaljeplass i NM og DM skal det skytes om på publikumsvennlige standplasser.  

2.7 For NM og DM skal program og skivetyper godkjennes av NSU på forhånd.  

3 Skivemateriell  

3.1 Skiver og mål skal være av varierende form, farge og størrelse, og forestille konkrete ting (ikke 
nonfigurative) fra det daglige liv i den tidsperiode våpnene stammer fra, dyrefigurer eller tidsriktige 
militære figurer. Det skal være en skive med poenginndeling; poengsummen noteres i egen rubrikk på 
skytekortet og brukes kun ved poenglikhet ved ordinær poengutregning. Skiven skal ellers dømmes med 
inner- og yttertreff.  

3.2 Bevegelige, oppdukkende og forsvinnende mål kan benyttes. 

3.3 Fallfigurer og tippere kan benyttes, men slike mål skal i tillegg ha pappskive som alternativ.  

3.4 Pappskiver skal ha en nøytral kant for å kunne tolke kanttreff på en sikker måte.  

4 Program, øvelser og kommandoer  

4.1 Alle våpenklasser:  

4.1.1 Programmet skal bekjentgjøres for deltakerne før skytinga starter, og skal inneholde opplysninger om: 
Antall mål med beskrivelser, avstander, utgangsstillinger, skytetider, stillinger og grep og eventuell spesiell 
poengberegningsmåte for de enkelte øvelser.  

4.1.2 Det skal oppgis avstander, skytetider og stillinger (stående, knestående, liggende etc.) for de 
forskjellige øvelser.  

4.1.3 Vanskelighetsgraden skal fortrinnsvis være stigende fra øvelse til øvelse.  

4.1.4 Øvelser av type "Venn/fiende" kan brukes.  

4.1.5 Det kan ikke forlanges treff i en figur før treff i andre figurer teller.  

4.1.6 Deltaker med synlig eller dokumentert handikap eller skade kan benytte alternativ stilling/grep med 
tilpasning av skytetida.  

4.1.7 Utgangsstilling skal være med ladd våpen.  

4.1.8 Kommandoer på standplass er som følger hvis ikke annet er spesifisert for den enkelte øvelse:  

Etter orientering om øvelsen :"LADNING"  
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Etter rimelig tid til ladning :"ER SKYTTERNE KLARE"  

Det gis ca. 3 sek. til å si "NEI".  

Hvis en sier fra, gis ytterligere tid til ladning, og kommandoen gjentas.  

Hvis ingen sier fra :"KLAR"  

Våpenet kan heves, og etter 5 sek. :"ILD"  

Over de siste 2 sek. av skytetiden :"STANS"  

Umiddelbart etter :"TØM VÅPEN - INSPEKSJON"  

Etter inspeksjon :"SPENN NED - ANVIS"  

4.2 Perkusjonsrevolver:  

4.2.1 Det skal vanligvis skytes 30 skudd fordelt på 6 øvelser à 5 skudd.  

4.2.2 Avstanden kan variere fra 5 til 70 m og skytetida fra 10 til 30 sek.  

4.2.3 For øvelser av typen "Hands Up" kan våpenet ligge på bakken i utgangsstillingen med hanen i 
halvspenn eller sikringshakk.  

4.2.4 En øvelse skal utføres med beste hånd alene. De andre øvelsene kan utføres med fritt grep.  

4.3 Geværklasser generelt: 

4.3.1 Det skytes 15 - 20 skudd fordelt på minimum 5 øvelser med 2 - 5 skudd i hver øvelse.  

4.3.2 Avstanden skal variere fra 30 til 150 m, og skytetida skal være minimum 1 min. pr. skudd utenom det 
første.  

4.4 Bakladergevær:  

4.4.1 Det skal settes opp egne lag for bakladerskyttere.  

4.4.2 Skytetida reduseres til det halve av munnladertidene.  

4.4.3 Vanskelighetsgraden tilpasses våpnenes skyteegenskaper ved tilpasning av avstandene eller størrelsen 
på figurene.  

5 Dømming og poengberegning  

5.1 Hvis ikke annet er spesifisert for den enkelte øvelse, skal antall treff og antall trufne figurer summeres 
for hver øvelse. Summen av alle øvelser utgjør skytterens samlede poengsum for stevnet.  

5.1.1 Poengberegning i NM og DM:  

2 poeng pr. innertreff  
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1 poeng pr. yttertreff  

2 poeng pr. truffen figur  

2 poeng pr. fallfigur  

Arrangør kan bestemme fri skuddfordeling, eller tvungen skyterekkefølge.  

5.2 Skudd avgitt før "ILD" og etter "STANS" regnes som bom, og fratrekkes poengsummen for hele 
øvelsen med høyeste oppnåelige poengverdi for et skudd, for hvert skudd avgitt for tidlig eller sent.  

5.3 På bevegelige skiver godkjennes kuleanslag med lengde på inntil 2 ganger kaliberet.  

5.4 Alle skudd dømmes etter den høyeste verdisone som er truffet. Kulehullet skal tangere skillelinja 
mellom to verdisoner for å telle i den høyeste.  

5.5 Fallfigurer og tippere må felles for å regnes som truffet.  

5.6 Skuddene kan fordeles fritt på øvelsenes forskjellige mål.  

5.7 Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter forhåndsbestemt prosedyre. Det kan være ved rangering av 
de enkelte øvelser etter vanskelighetsgrad, eller annen metode. 

 6 Våpen og utstyr  

6.1 Generelt for alle våpenklasser:  

Kun originale eller replikavåpen ifølge MLAIC's definisjoner kan brukes.  

6.2 Perkusjonsrevolver:  

6.2.1 For våpen gjelder samme bestemmelser som for klasse Colt/Mariette i 

MLAIC's reglement for baneskyting.  

6.2.2 Det kan lades direkte fra kruttflaske.  

6.3 Geværklasser generelt:  

6.3.1 Ladning skal skje via kruttmål, fra porsjonsbeholdere eller med ferdige papirpatroner. Det er ikke 
tillatt å lade direkte fra kruttflaske.  

6.3.2 Remmer og annet tilbehør: Se MLAIC's bestemmelser pkt. 377.  

6.4 Jaktgeværklasser:  

Kun rundkule er tillatt.  

6.5 Perkusjons militærgevær:  

Samme bestemmelser som for klasse Minie i MLAIC-reglementet.  
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6.6 Militær glattboret flintlåsmuskett:  

Samme bestemmelser som for klasse Miquelet i MLAIC-reglementet.  

6.7 Bakladergevær:  

6.7.1 Baklader- og kammerladergevær med perkusjonstenning kan brukes.  

Enhets-, selvtettende metallpatron er ikke tillatt.  

6.7.2 Kun rundkule eller langkule av tidsriktig modell for den enkelte våpentype er tillatt.  

6.7.3 Siktene kan være tilpasset andre avstander enn originalt ved bruk av reserve korn eller skur uten at det 
originale forandres. Siktebildet skal være det samme som det originale.  
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