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SOMMER 
– OG NM-SESONGEN ER GODT I GANG

Det er sommer med stor S i år, og nye varmerekorder har blitt 
satt over hele landet som igjen har ført til perioder med stengte 
skytebaner noen steder. Det er imidlertid godt å se at varmen 
ikke har satt noen stor demper på NM-sesongen for norske skyt-
tere, som er i full gang over hele landet! Mellom NM’ene håper 
vi du også finner tid til å slappe av og kose deg mens du leser 
denne sommerutgaven av Skytternytt. I denne utgaven byr vi på 
blant annet lesning om:

– Elektroniske blinker fra Megalink har vært en stor suksess. Vår 
skribent Svein-Erik Tosterud har vært på besøk hos det norske pionér-
firmaet og oppsummerer deres utrolige reise fra å manuelt registrere 
resultater fra pappskiver til å utvikle topp moderne 3D-skiver. (Side 10)

– Norges militære landslag gjorde det svært godt i VM. Den unge rifle-
skytteren og gardisten Oda Løvseth debuterte på militærlandslaget i 
år, og imponerte med sin innsats. Les intervju med Løvseth om hennes 
opplevelse av mesterskapet på side 14.

– Larvik har fått et splitter nytt skytesenter etter flere års arbeid og plan-
legging. Les mer om anlegget på side 18.

– Kjæresteparet Jeanette Hegg Duestad og Benjamin Karlsen som trener 
sammen mot sitt store felles mål: OL i Tokyo i 2020. (Side 22)

– Vår faste spaltist i Ladehjørnet, Willy Klette, ser nærmere på om den 
nyeste utgaven av av Ladeboken kan hamle opp med tidligere utgaver på 
side 34.

– Hvordan anlegget til Tysklands eldste sportsskytterklubb ser ut. Vår 
anleggsrådgiver har vært på besøk i München og latt seg inspirere. (Side 
30)

Vi ønsker deg en riktig god skyttersommer!

Haakon Stensrud

Webredaktør, Haakon.Stensrud@skyting.no 
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SOMMER 
– OG NM-SESONGEN ER GODT I GANG

PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Mesterskapene og ikke minst norgesmester-
skapene er breddeidrettens store utstillingsvin-
duer. Det har nå vært mesterskap nesten hver 
helg i juni, og det begynner igjen siste uken i 
juli. Heldigvis fikk vi en arrangør for NM Dob-
beltrap også med veldig mange flere starter 
enn i 2017. Jeg var personlig på besøk på flere 
av arrangementene og det har vært svært hyg-
gelig! 

Mange har etterspurt en oppdatert / ny arrangement-
shåndbok. Den forrige er fra 90-tallet. Det etterspør-
res alt fra «hvordan arrangerer jeg vårt første ste-
vne?» til «trenger sjekkliste for et norsk mesterskap». 
Vi er enige om å lage en relativt enkel håndbok, mer 
som en overordnet sjekkliste, med linker hvor du 
finner mer informasjon og skjemaer. En foreløpig 
versjon vil bli sendt kretsstyrene innen utgangen av 
juni.

Våre representasjonsskyttere er godt i gang med sin 
sesong. Det er flott å se den positive utviklingen vi har 
som skytternasjon, og ikke minst at det er så mange 
unge skyttere som hevder seg stadig bedre. Det er 
oppnådd meget gode resultater innen OL-trap, skeet, 
Fitasc, viltmål og flere øvelser innen rifle. Blant alle 
de gode vil jeg spesielt nevne resultatene til Henrik 
Larsen, Jenny Stene og Espen Teppdalen Nordsveen.

Vi er nå kommet i mål med fellesreglementets del 
2 og 3 og nasjonale regler som gjelder fra 1. januar 
2019. Mange har jobbet og mange har engasjert seg. 
Spesielt har Asta Kvalbein og Dag Olav Rønning gjort 
en stor innsats med å få dette inn i et regelverksfor-
mat. Takk til dere alle sammen.

Utvikling av Løvenskioldbanen har dreid seg mye om 
hva vi skal gjøre og ikke hva vi har gjort. Mitt fokus vil 
være å fortelle om hva vi gjør og har gjort, mindre om 
planer. NSF som grunneier har skissert en plan for 
Bærum kommune og tilstøtende grunneier. Respon-
sen har vært positiv fra begge og vi er dialog om konk-

rete søknadsprosesser inklusiv spillemidler. Ettersom 
NSF skal arrangere Nordisk mesterskap 2018 for alle 
ISSF-øvelsene og Nordisk Trap på blant annet Løven-
skioldbanen, er det en del ting vi må gjøre i sommer. 
Disse arbeidene er i gang. 

Forbundstinget 2019 er fastsatt til 3.–5. mai 2019. 
Sted er ikke endelig bestemt, men blir i nærheten av 
Gardermoen. Grovskissen for helgen er at det arrang-
eres Skytterkonferanse fredag fra klokken 15 til lørdag 
klokken 12. Etter lunsj blir det forberedelse til For-
bundsting, mens selve Forbundstinget blir søndagen. 

Du kan alltid kontakte meg på mail@havardlarsen.
net. 

Håvard Larsen

President

mailto:mail@havardlarsen.net
mailto:mail@havardlarsen.net
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Regelendringer

De fleste har nok fått med seg at det har foregått en 
stor jobb på forbedring og forenkling av vårt konkur-
ranseregelverk. Både regler for selve øvelsene og 
fellesreglementet har fått en ompuss, og det resultatet 
som foreligger fra begge arbeidsgrupper har vært 
gjennom mange runder med forandringer før det ble 
et endelig forslag til styret. Det som har skapt størst 
engasjement er øvelser og klasser i NM, og det er lett 
å forstå. De aller fleste som driver aktivt med idretten 
vår har et nært forhold til NM, spesielt siden det i stor 
grad er det største arrangementet de har deltatt på 
noen gang. Enkelte har utfordret seg selv ved å reise 
utenlands, men de aller fleste har NM som referanse 
når de snakker om store konkurranser.

Det er ikke enkelt å skulle forsøke å endre noe som 
folk har såpass sterke følelser til, selv om endrin-
gen er mer enn velkommen - og på høy tid. Noe av 
debatten som har gått på ulike forum har gått fra det 
ene ytterpunkt til det andre, med teorier om begrun-
nelser for de fremlagte forslag. Dette har til tider tatt 
bort fokuset fra det endringene egentlig handler om, 
nemlig en forenkling som gjør det lettere å benytte de 
reglene som gjelder. Dette gjør arbeid med slike en-
dringer ganske krevende, og de involverte blir slitne 
av forskjellige årsaker. I tillegg bør alle vite at dette 
bare er starten på de endringer som skal føre oss til 
en enda bedre utgave av regelverk i neste omgang.

NM 2019 for leirdue

I skrivende stund er det ingen arrangører som har tatt 
ansvar for å arrangere NM innen noen leirdueøvelser 
for 2019. Som en motiverende faktor bør det nevnes 
at det i 2019 er leirdue sin tur å dele ut kongepokal. 
De fleste kjenner til reglene rundt dette, og det er 
blant utøvere innen ISSF-øvelsene skeet og OL-trap 
som pokalen skal deles ut. Men, uten NM blir det 
i hvert fall ingen kongepokal, så her må aktuelle 
arrangører snarest tak kontakt med BIK/ARD for å 
finne passende tidspunkter. 

NM-året 2018

Det er nå om sommeren at NM-rushet virkelig start-
er, og NM Nordisk trap var først ut i sankthans hel-
gen, fulgt av flere andre NM’er i ukene etterpå. NM er 
en flott arena for sosial omgang med venner og kjente 
som dyrker den samme hobbyen som en selv. Det 
er bred deltagelse fra både gammel og ung, kvinner 
og menn, og de som både trener masse og lite. Selv 
om bredden vises godt i NM’ene våre, så skal vi være 
forsiktig med å minske verdien av det å trene godt og 
bli god, for så å kunne prestere på høyt nivå nasjonalt 
og internasjonalt. Det å kåre en norgesmester skal ei 
heller vannes ut, og flere NM-øvelser tas fra 2019 bort 
fordi det ganske enkelt ikke arrangeres andre konkur-
ranser enn NM gjennom hele året.

Jeg håper samtlige utøvere har fått flere gode NM-op-
plevelser til nå, og jeg ønsker lykke til også med de 
kommende NM i sommer, jeg håper samtlige setter 
personlige rekorder i fleng.

Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomiteen 
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I forrige utgave av Skytternytt ble de gode 
prestasjonene som våre juniorer og unge sen-
iorer stod for tidlig i årets sesong trukket frem. 
De unge utøverne våre har imidlertid fortsatt 
med å gjøre flotte prestasjoner og gi oss spen-
nende idrettsøyeblikk i verdenscupen og andre 
internasjonale konkurranser i løpet av våren. 
Det lover godt for fremtiden. 

Og fortsatt gjenstår noen store høydepunkter av årets 
sesong. EM i skeet og OL-trap arrangeres i august, 
mens det er VM for samtlige grener i Sør-Korea i 
begynnelsen av september. Sistnevnte konkurranse 
er også første mulighet til å vinne kvoteplasser til OL 
2020. Jeg håper skytter-Norge vil støtte og heie på de 
flotte utøverne våre.
 VM i Sør-Korea byr imidlertid på utfordringer 
– utfordringer som vi også må håndtere neste sesong 
og fremover. Konkurranseplanen internasjonalt er 
nemlig tøff i form av at det er mange konkurranser 
utenfor Europa. Neste år ser vi verdenscuprunder 
blant annet i India, Mexico, Kina og Sør-Korea, og 
dette er krevende. For utøvere og trenere betyr det 
større belastning ved at det gir flere reisedøgn og 
færre treningsdøgn med kvalitet i løpet av et år. For 
oss som organisasjon er det økonomisk krevende.  
Det betyr at vi må velge et opplegg for toppidretten 
som gjør at vi utnytter de økonomiske ressursene som 
toppidretten disponerer, best mulig. 
 Derfor er det flere momenter som TIK i 
samarbeid med sportssjef vil vurdere frem til neste 
sesong. Blant annet vil størrelsen på Skytterlandsla-
get med all sannsynlighet reduseres ved inngangen 
til 2019-sesongen. Ikke som en direkte konsekvens 
av den internasjonale terminlista, men det er en 
medvirkende faktor. Vi kan måtte spisse bruken av 
ressurser på noe færre utøvere for å gi de aktuelle 
utøverne større mulighet til å lykkes over tid. Og vi 
som forbund trenger nettopp utøvere som lykkes 
over tid for å kunne nå gjennom i media og dermed 
også sponsormarkedet. På den måten vil toppidretten 
kunne gi tilbake – men det krever at vi investerer noe 
i talentene våre som satser alt i å bli best, samtidig 
som det stilles krav til utøverne. Vi ser allerede av 
uttakskriteriene til VM i år at det vil bli tøffere for 
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utøverne å kvalifisere seg til dette mesterskapet enn 
det var til for eksempel fjorårets stor-EM i Baku.
 TIK har ikke tatt endelig stilling til hvilke 
justeringer som må gjøres fremover, men størrelsen 
på Skytterlandslaget vil være en av flere store, viktige 
diskusjoner vi vil ha inn mot kommende sesong. 

Rekordberettigede stevner
I tillegg til å følge de internasjonale konkurransene, 
ser vi med stor glede at det skytes mange gode re-
sultater for tiden også her hjemme i Norge. Det er 
imidlertid ikke alle toppresultater som kvalifiserer 
for å bli norgesrekord. Det er Fellesreglementets 
punkt 2.7.2 som regulerer hvilke konkurranser det 
kan settes Norgesrekorder i; internasjonale mester-
skap og konkurranser i ISSFs terminliste, godkjente 
landskamper, samt Norgesmesterskap. I tillegg til 
disse konkurransene kan TIK godkjenne approberte 
stevner som rekordberettigede. Jeg ønsker derfor å 
oppfordre arrangører til å ta kontakt med oss og søke 
om å få sitt stevne rekordberettiget. Merk at en fo-
rutsetning for å få sitt stevne godkjent er at søknaden 
kommer til TIK i god tid i forveien av stevnet, slik at 
det vil være lik mulighet for alle å melde seg på de 
rekordberettigede stevner. I tillegg må en oppnevnt 
teknisk delegert være tilstede under arrangementet 
for å sikre at forholdene er i henhold til reglementet 
dersom det settes norgesrekorder.
 Jeg håper dermed at vi kan se flere rekordbe-
rettigede stevner fremover, og at dette igjen kan bidra 
til økt deltagerantall og aktivitet i hele skytter-Norge. 
Kontaktinformasjon til TIK finner du ved å trykke 
her.
 Vi er nå inne i en sommer som for mange 
innebærer stor aktivitet, enten som utøver eller 
arrangør – eller begge deler. Det avholdes og har blitt 
avholdt ulike NM innen alle grener, Nordisk Mester-
skap og Skandinavisk Mesterskap. TIK ønsker både 
arrangører og utøvere lykke til, og alle en god som-
mer!

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 

https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/komiteer/toppidrettskomiteen-tik/.
https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/komiteer/toppidrettskomiteen-tik/.
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Det har kommet en del spørsmål om hvordan 
det står til med sikkerheten på våre stevner 
rundt om i landet. Vi skal derfor se litt på det 
som gjelder for baneskyting spesielt. Kapittel 6 i 
Generelle Tekniske Regler dekker alle grener og 
gjelder for rifle, pistol, leirdue og viltmål.

ISSF sitt regelverk er i de fleste tilfeller godt nok, 
men det finnes baner og klubber som har lokale 
særbestemmelser. Generelt sett er det den strengeste 
bestemmelsen som gjelder.

Hva sier så ISSF om sikkerhet: «kontinuerlig og 
omhyggelig overvåkning av våpenhåndtering» står 
det i 6.2.1.3.  Klart og tydelig, og det er alles ansvar å 
overholde dette.

ISSF-regelverket er normalt dekkende for de fleste 
steder, men det kan finnes lokale lover som for ek-
sempel forbud mot åpen ild på skytebane (Tyskland). 
Konsekvens er at for eksempel soting av sikter kan 
være et problem. Det kan være at lokal baneinstruks 
inneholder begrensninger med hensyn til kaliber og 
kuletyper eller at klubben har lokale bestemmelser. 
Hvis det skal skytes grovpistol og det er forbud på 
banen om bruk av 9mm bør dette komme fram av 
terminliste. 9mm er i utgangspunktet et lovlig kaliber 
til grovpistol. Det er derfor greit å vite om slike forbud 
slik at man skal slippe å måtte snu og reise hjem 
igjen. Lokale bestemmelser skal være tilgjengelige og 
oppslått på dertil egnet sted.

Brudd på regelverket er advarsel og gult kort. Hvis 
man ikke etterkommer dette er det rødt kort og bort-
visning. Alle forsøk på bortforklaringer har man hørt 
før, og det er egentlig uinteressant hvorfor. Forbud er 
forbud uansett om man er enig eller ikke. Hvis man 
ikke kan respektere sikkerhetsforskriftene får man 
heller finne noe annet å bruke fritiden på.

Når det gjelder skytebaner er det definert i regelver-
ket hvordan man skal behandle våpen. ISSF sitt 
regelverk er helt klart med hensyn til at våpen alltid 
skal være nedpakket. Det er tre unntak fra dette og 
det er på standplass, hvor man kan ta våpen ut av 
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veske eller koffert, etter tillatelse av skyteleder. De 
to andre stedene er på dertil tilvist område, eller ved 
utstyrskontrollen.

6.2.2.8 På banen, når våpenet ikke er på standplass, 
skal det alltid oppbevares i våpenkofferten hvis ikke 
annet er bestemt av standplassleder.

6.2.2.2 a) Sikkerhetsflagg må være satt inn i alle 
våpen som ikke befinner seg i våpenkofferter eller 
kasser før skytterne kalles til standplasslinjen, når 
de forlater standplass, har avsluttet skytingen eller 
når personell må gå foran standplasslinjen. 

6.2.4.1….Tørravtrekk og sikteøvelser er tillatt, men 
bare på standplass eller på anvist område i samsvar 
med disse reglene.

Her har vi da de sentrale deler av regelverket. Det 
finnes ytterligere detaljer, men prinsipielt skal man 
da enten være på standplass, i utstyrskontrollen eller 
på tilvist område, for å kunne ta våpen ut av «våpen-
koffert». Skal man pusse eller vise fram våpen til en 
kompis, skal man være i tilvist område. Her må da 
arrangør finne et område som er tilsvarende merket 
og hvor man kan drive med sikteøvelser, tørrklikking 
eller annet våpenrelatert på en sikker måte. Hvis det 
ikke finnes et slikt avmerket område så er det ikke 
åpning i regelverket for å ta seg til rette på egen hånd. 
Snakk med arrangøren. På enkelte baner må man da 
utnytte forberedelsestiden til dette eller la være. 

Vi har også et punkt med hensyn til funksjonstest-
ing av våpen. Noen oppfatter funksjonstesting som 
at man har rett til å ha et sted hvor man kan trene, 
justere sikter osv. 

6.4.11.11 Bane for funksjonstesting. Det skal være 
avsatt et eget overvåket område, uten skiver, hvor 
skytterne kan prøveskyte våpen. 

Funksjonstesting er for å sjekke at våpen fungerer. 
Det vil si fungerer og ikke hvor det treffer. Vi har   
prøveserien til å finne ut av dette. Uten skiver er det 
også vanskelig å finne igjen treffpunkt.

SISTE NYTT FRA KOMITEENE

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2018/03/06-issf-gtr-2018.pdf 
http://holstadvapen.no/
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Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

For feltskyting kan det muligens vurderes å gå for den 
Danske modellen med en standplass 0 som er et rent 
innskytingshold. Stor skive på passe avstand og veldig 
god tid, på vei til standplass 1. Framtiden får vise om 
det er mulig å få til. Alternativet er jo å være forberedt 
og innskutt når man reiser på stevne, så unngår man 
stresset.

Til slutt må vi muligens prøve å definere hva som er 
en skytebane. Etter mitt syn er vi enten på offentlig 
tilgjengelige områder eller så er vi på en skytebane. 
Kort og grei definisjon, eller? På offentlig område 
med mye mennesker er det vel ikke vanlig å sitte med 
våpenpuss eller drive med andre våpenaktiviteter. 
Bruk sunn fornuft så kommer man som regel lengst.

Ha en god og sikker sommer!

W W W. H O L S TA D VA P E N . N O

Ringtunveien 1 • N-1712 Grålum • Norway • Phone +47 69 13 90 35

Det er når du treffer på 
oss du får hjelp som er 
midt i blinken!
Vi brenner for at våre kunder skal få all den hjelp de trenger 
for å kunne hente ut alt sitt potensiale som skytter. Med 
årelang erfaring og som importør og forhandler av ledende 
merkevarer, har vi kompetansen og utstyret for å hjelpe 
deg til å treffe de rette valgene.

Våre åpningstider: Mandag- Fredag: 10.00-16.30. Torsdag: 10.00-18.00. Lørdag: 10.00-14.00

Annonse

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2018/03/06-issf-gtr-2018.pdf 
http://holstadvapen.no/
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Spør om regler er en spalte der du som leser kan 
sende inn spørsmål om ting du lurer på av regelsaker. 
Teknisk komité vil svare på regelspørsmål knyttet 
til det idrettslige, og Dag Olav Rønning på For-
bundskontoret tar det som har med organisasjonen å 
gjøre. Vi skal svare på alt som 
kommer av spørsmål, og noen spørsmål som vi 
vurderer å være av allmenn interesse vil bli 

Skyting er (heldigvis) en regelstyrt idrett; vi har 
vårt eget paragrafrike regelverk, og i tillegg er 
vi omfattet av flere av lovene og forskriftene 
som er vedtatt av Storting og departement. 
Idretten generelt har også et regelverk som 
gjelder for klubbenes drift og utøvernes aktivi-
tet. 

Jeg bruker betablokkere og er klar over at slike medisiner er forbudt for skyttere på toppidrettsnivå. Men 
jeg har hørt at det finnes en unntaksordning for mosjonister, særlig for veteraner. Hva er det egentlig 
som gjelder?

Mvh
Veteranskytter

// SPØRSMÅL //

SPØR OM  

REGLER
presentert i neste nummer av Skytternytt sammen 
med våre svar. Som spørsmålstiller kan du også velge 
å få være anonym på trykk om det er ønskelig.

Spørsmål sender du til dag.ronning@skyting.no. 
Vi anbefaler også at du sjekker sidene om lover og 
regler på skyting.no: 
http://www.skyting.no/lover-og-regler/. Der finner 
du forbundets eget regelverk og linker til eksterne 
lover og regler.

Her kommer spørsmålet vi har fått inn denne gang:

// SVAR // 

Anti-Doping Norge (ADN) har egne regler for medisinsk fritak fra dopinglisten. For betablokkere er det 
gitt et generelt unntak for «utøvere som skal delta i skyting eller bueskyting i eller utenfor konkurranse».  
Dette gjelder ikke hvis «utøver skal konkurrere på internasjonalt nivå, er definert som meldepliktutøver 
eller nasjonal toppidrettsutøver, eller skal delta i Norgesmesterskap.», med dette unntaket: «Utøvere 
som skal delta i veteranklasse i Norgesmesterskapet kommer inn under unntaksbestemmelsene, men må 
søke om medisinsk fritak senest 30 dager før konkurransen.»

Altså; mosjonister som deltar i vanlige skytterkonkurranser utenom NM, kan bruke betablokkere. Skyt-
tere under veteranalder som bruker betablokker, kan ikke delta i NM. Dette gjelder også for skyttere over 
veteranalder som vil delta i NM i seniorklasse. Veteranskyttere som bruker betablokkere og vil delta i 
veteranklasser i NM, kan gjøre dette om de søker ADN om fritak minst 30 dager i forkant.

Anti-Doping Norges regler finner du ved å trykke her.

§ §
§

§

§
§

§

§

§ §

§

§

mailto:dag.ronning%40skyting.no?subject=
mailto:skyting.no?subject=
http://www.skyting.no/lover-og-regler/
https://antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/unntaksregler-for-betablokkere/
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NORSK PIONÉRBEDRIFT LEVERER 

SKIVESYSTEMER I VERDENSKLASSE

Øyvind Johannessen er utviklingsansvarlig i 
Megalink. Her ved bedriftens produksjonslinje for kretskort.
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NORSK PIONÉRBEDRIFT LEVERER 

SKIVESYSTEMER I VERDENSKLASSE
I løpet av ganske få år har de klassiske pappskivene blitt en sjeldenhet på norske skytebaner. Det er 
elektroniske løsninger som råder grunnen. Og innen NSF er hele to av tre elektroniske baner levert 
av pionérfirmaet Megalink, i Vestby rett utenfor Oslo. Daglig leder Arne Roaldsøy hevder uten å 
blunke at deres optiske skive 3D Score er verdens beste. Den spennende veien dit begynte allerede 
på 80-tallet.

 // TEKST OG FOTO: Svein-Erik Tosterud //

Det var Leif Bakken, sivilingeniør 
samt skytter og stevnearrangør 
i DFS-laget Frogn og Drøbak 
Skytterlag som grunnla Megalink 
sammen med sin nevø Pål Bakken. 
Karene var lei av timelang job-
bing med stevner, ikke minst det 
å regne premiepenger. En gang 
på slutten av 80-tallet satte de 
seg derfor ned og utviklet X-link, 
en elektronisk håndterminal som 
man brukte i grava til å taste inn 
skuddverdiene fra pappskivene. 
Tallene gikk på linje rett inn i det 
tilhørende resultatprogrammet 
med premieutregning og det hele, 
og dermed var det å arrangere et 
stevne betydelig forenklet! Sys-
temet ble raskt utvidet med en en-
kel publikumsløsning, resultatene 
ble vist i grønn, grovoppløst skrift 
mot svart bakgrunn på tjukksk-
jermer. Dette utstyret ble brukt i 
flere år på mange arrangement-
er, også Landsskytterstevnet. Så 
primitivt det enn kan synes i dag, 
er dette DOS-baserte systemet 
faktisk å regne som stamfaren til 
dagens Megalink-løsninger.

NOEN ÅR I VENTEMODUS

– Vi tenkte allerede på slutten av 
1980-tallet på å utvikle elektron-
iske skiver, forteller utvikling-
sansvarlig Øyvind Johannessen. I 
1989 var vi på en presentasjon av 
Sius-systemet, og syntes dette var 
spennende saker. Imidlertid så vi 
muligheter for teknisk utvikling, 
og ikke minst at det måtte være 
mulig å få ned kostnadene betyde-
lig. Det sveitsiske systemet hadde 

den gangen en pris vi syntes var 
«helt hinsides», nemlig 75.000 
kroner pluss moms pr. bane!

– Lysten til å sette i gang med en 
egen løsning var stor, men vi var 
usikre bl.a. på hvordan vi skulle 
forholde oss til patentene som eta-
blerte leverandører hadde innen 
akustiske systemer. Vi jobbet litt 

i det stille med utvikling av våre 
egne løsninger, og arbeidet skjøt 
fart da Megalink ble etablert som 
aksjeselskap i 1991. Men det var 
først i 1996 vi lanserte produktet i 
markedet.

MARKEDSLEDER I NORGE

Megalink har nå rundt 2/3 av 
markedet for elektroniske skiver 
i NSF-sammenheng. Innen DFS 
har Megalink og den andre store 
norske leverandøren Kongsberg 
omtrent 49 prosent av markedet 
hver, bare et par prosent av løs-
ningene kommer fra utenlandske 
leverandører.

– Vi har nylig inngått en ram-
meavtale med Forsvaret som går 
over flere år, og vi leverer også til 
andre grener som jakt- og feltskyt-
ing og flere hurtigskytegrener. Og 

så er vi med vår BIA1200 faktisk 
verdens eneste leverandør av he-
lelektroniske skiver for skiskyting, 
forteller Johannessen. 

De viktigste suksessfaktorene for 
Megalink er helt klart at de satser 
på høy teknisk kvalitet, samt veld-
ig gode visnings- og publikumsløs-
ninger.

– Det er også viktig at systemene 
våre er enkle å forholde seg til for 
brukerne. Installering og drift går 
greit for de fleste, uten hjelp fra 
serviceteknikere. Jeg tror at vår 
nærhet til sporten gir oss en stor 
fordel nettopp her, konstaterer 
Øyvind Johannessen.

EKSPORTBEDRIFT

Det er i det norske markedet Meg-
alink har utviklet seg og blitt en 
etablert kvalitetsleverandør. Men 
etter hvert er eksporten blitt sta-
dig viktigere. I fjor og flere tidlig-
ere år, har eksportandelen ligget 
rundt 50 prosent. De skandina-
viske landene er viktige, men 
USA og deler av Asia er også store 
kjøpere av systemene. I fjor var 
årsomsetningen på ca. 42 million-
er kroner, som er ny rekord, og 

“Vi tenkte allerede på slutten av 
1980-tallet på å utvikle elektroniske 

skiver.”
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regnskapet viste et hyggelig over-
skudd. Det er en solid bedrift som 
har vokst frem på Oslofjordens 
østside. Men konkurransen i dette 
markedet er knallhard, og det 
meste av inntektene pløyes tilbake 
i bedriften og brukes til videre-
utvikling av produktene. 

VELDIG NORSK

Så godt som alle elektroniske og 
mekaniske komponenter lages i 
Norge, det aller meste av Megal-
ink selv. Også kretskortene, selve 
hjernen i systemet, lages internt i 
bedriften. 
– Vi føler glede og trygghet ved 
å ha hele verdikjeden i eget hus, 
og det gir oss selvsagt steinhard 
kontroll på alle detaljer i produks-
jonen, fastslår daglig leder Arve 
Roaldsøy!

Bedriften er en multidisplinær 
virksomhet, med høy kompetanse 
innen elektronikk, mekanikk 
og programvareutvikling. Noen 

lokale bedrifter tar seg av litt mon-
tering og mekanisk produksjon, og 
bare noe småtteri kjøpes utenfra.

HØY KOMPETANSE OG INTER-
NASJONALT MILJØ

I dag har Megalink 18 fulltid-
sansatte pluss noen deltids. Hele 
fem er fulltidsengasjert i utvikling 
av programvare og skiveløsninger, 
tre arbeider med salg og admin-
istrasjon. De øvrige tar seg av 
produksjonen, som nå foregår i 
moderne og velegnede lokaler i 
Vestby. Lokalene ved Drøbak, der 
bedriften ble etablert, vokste man 
fra for et par år siden.

Det er verdt å merke seg at tre 
medarbeidere er sivilingeniører, 
og mange av de øvrige har høy 
teknisk kompetanse. Det er mange 
skyttere blant de ansatte, daglig 
leder er én av dem, og denne 
direktekontakten med brukermil-
jøene er av uvurderlig betydning. 
Staben er svært internasjonal, her 

møter man folk fra Sverige, Polen, 
Portugal og Myanmar, selv om 
flertallet er av norsk herkomst.

AVANSERT OPTISK LØSNING

De fleste elektroniske skiver er i 
utgangspunktet basert på trykkde-
tektering av treffpunktet ved hjelp 
av små mikrofoner. Men over-
gangen til optisk deteksjon går 
nå raskt, hos Megalink og andre 
leverandører.

– Vi har i noen år utviklet paten-
terte løsninger for optisk deteks-
jon, og interessen har eksplodert. 
Selv om utstyret er noe dyrere 
i innkjøp, vil laget spare både 
penger og arbeid på sikt. Utstyret 
er svært robust, og vedlikeholds-
behovet er minimalt, bl.a. fordi 
man ikke trenger gummi eller 
papir som må skiftes. Presisjo-
nen er også høyere med optiske 
løsninger, og man får noen 
interessante tilleggsfunksjoner. 

Kvalitetskontroll er helt 
sentralt når man jobber 
med presisjonsprodukter. 
Her tester Charlie Ytterli 
ferdige kretskort.
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Presis måling av prosjektilets 
hastighet og vinkelmåling som 
avslører skudd i feil skive og 
hvilken side det kommer fra, er to 
gode eksempler. I de siste pro-
gramvareversjonene får man en 
avansert testfunksjon for ammu-
nisjon og våpen. Det er flere som 
leverer optiske skiver, men vi er 
den eneste leverandøren i Norden 
med en egenutviklet optisk skive. 
I løpet av kort tid kommer en ny 
versjon av skiven for 25 meter. 
Jeg hevder at vår optiske 3D 
Score er den heftigste i markedet i 
dag! Tilbakemeldingene vi får fra 
brukerne bekrefter at det er hold i 
denne påstanden, sier Johannes-
sen.

EN DEL PATENTER

Megalink har valgt å ikke paten-
tere alle egenutviklede løsninger:

– Men vi har noen nøkkelpatenter, 
bl.a. når det gjelder en del sentrale 
funksjoner som trykkverdiregis-
treringen på den akustiske skiven, 
samt de viktigste teknikkene for 
deteksjon i den optiske skiven.

I dag er Megalink en ledende 
leverandør av elektroniske skiver 
med tilhørende programvare som 
gir presis informasjon til skyt-
teren, arrangøren og publikum. 
Takket være ML Live-visningen 
kan man følge med på et stevne 

fra en PC hvor som helst i verden. 

– Vi er veldig stolte av at vi leverer 
produkter som vi ned til minste 
detalj har utviklet, designet og 
laget her av oss selv og våre nor-
ske underleverandører. Det betyr 
imidlertid ikke at vi kan hvile på 
være laurbær. Våre konkurrenter 
i inn- og utland utvikler stadig 
nye ting, og vi satser på å holde 
oss et hestehode foran. Akkurat 
nå har vi mye fokus på program-
vareutvikling, og vi står foran et 
stort løft for resultatsystemet vårt, 
sier utviklingsansvarlig Øyvind 
Johannessen.

Det er mange års utvikling mellom X-link som grunnlegger Leif Bakken holder i hånden og den nye optiske skiven 3D Score.
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DEBUTEN ALLE
DRØMMER OM

De fleste av oss skyttere jobber mot et mål, eller et delmål, eller, vi har bare en drøm. Her kommer 
en historie om en som opplevde å oppnå alt dette på en gang. 

 // TEKST: Bjørn Myrset //
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En vakker dag på Landsskytter-
stevnet på Voss i 2012, traff jeg 
på en hyggelig jente som nettopp 
hadde blitt kåret som klassevin-
ner i 14–15 års klassen. Den store 
Skytterfamilien på Hedemarken 
omkranset Hamar-jenta. Lovor-
dene var mange om den smarte, 
ivrige, målbevisste, pinlig nøyak-
tige og dyktige skytteren.

Jeg var journalist, fikk noen ord 
med henne rundt et bord og masse 
vakre bilder. Med bestefar og far 
som offiserer, lente jeg oppmerk-
somheten mot temaet militær-
landslaget.

– DET, er langt frem det, sa Oda 
Løvseth den gangen, men det er 
en drøm.

Familien med bestefar Jon Børs, 
hadde nok fortalt hva det var. Han 
hadde vært med både som deltag-
er som pistolskytter og trener for 
riflelaget i sin tid.

Seks år etterpå, etter masse jobb, 
stagnering, nye opp og noen 
nedturer, er hun blitt lagfører på 
Gardeskolen på Terningmoen. 
Landslagstrener og lagkompis 
på Løten skytterlag, Major Vidar 
Lindstad-Fossmo, kaller henne 
inn som aspirant til samling og 
senere til VM-uttak. Det vil si 
som en prøveklut som må bevise 
holdninger og ferdigheter som 
passer for å komme med på hans 
lag. Vidar vet nøyaktig hvilke 
typer han er ute etter - merittert 
som han er - etter utallige år som 
landslagssjef for riflelaget.

ODA TAR SJANSEN

Hun er pertentlig, hyggelig og 
dyktig nok, og i bitende vind og 
elendige forhold er hun god nok til 
å komme med på laget til VM og 
Nordisk på sitt aller første forsøk. 
Det er et generasjonsskifte på 

gang i laget, men ikke en gang Oda 
hadde tenkt tanken da hun entret 
Terningmoen for snart 9 måneder 
siden at hun skulle bli VM-deltag-
er i sitt aller første prøveår.

SÅ DRO HUN TIL THUN OG BLE 
VERDENSMESTER

Alle som vet hvilke arbeidsfor-
hold som preger gardeskolen vet 
at de jobber til bortimot klokken 
20:00 hver kveld og at hun av den 
grunn ikke kan ha fått trent veldig 
mye i vinter og vår. Men, hun har 

lagt alen til sin vekst allikevel, 
kjøpt nytt utstyr og blitt fysisk og 
mentalt sterkere. Resultatene har 
løftet seg, hun er å regne med ig-
jen nå, og toppdagene hennes har 
vært gode, veldig gode.

ANKERKVINNE I SITT FØRSTE VM

De beste får som regel skyte først i 
et utendørs-VM. Da er det som re-
gel minst vind ute på skytebaner, 
slik er det bare. Og med Katrine 
Lund og Jeanette Hegg Duestad 
rangert som nummer en og to fikk 
de skyte i det første laget i kvalik-
en, som også telte til lagskytingen. 
Begge leverte varene. Norge var 
helt oppe på andreplass etter to 
skyttere. Nå skulle debutanten 
Oda frem. Vi kan alle kjenne på 
følelsen.

Hun jobbet iherdig med vinden 
som nå ble både sterk og ujevn, og 
hun fikk napp. Hun leste vinden 
kjempemessig, gikk uforskammet 
nok i tet fra starten av og holdt seg 

der til siste 10 skudd serie. 

Det var imidlertid da dramatikken 
startet, Oda forteller:

– Jeg hadde et glippskudd på den 
siste liggendeserien min, som 
gjorde at jeg fikk følelsen av at lø-
pet var kjørt og at jeg hadde skutt 
laget ut av pallen. Jeg ble veldig lei 
meg. Men, etter at jeg var ferdig 
ble jeg tatt med bak på standplass 
av standplassleder, og skuffelsen 
ble brått gjort om til mye glede og 
tårer når samtlige fra det norske 

militærlandslaget sto bak og gråt 
av glede. For jeg hadde skutt oss 
opp fra 2. til 1.plass i løpet av 
mine 60 skudd! I tillegg hadde 
gutta vunnet Gull på lagskytingen 
samme dag, utbryter Oda.

BESTE NASJON

– Det er en stund siden den for-
rige gullmedaljen i militær-VM 
- sist gang var for 10 år siden. 
Resten av VM ble så der, for min 
del. Men, jeg tar med meg masse 
lærdom, fortsetter Oda.

– Vi ble også kåret til beste ri-
flenasjon, samtidig som Odd Arne 
Brekne ble kåret til beste mann-
lige rifleskytter i mesterskapet. Å 
få med meg en lagmedalje hjem, 
sammen med å bidra til å skyte la-
get til tittelen «beste riflenasjon» 
betyr mye! Nå som jentene har 
gått over til å skyte 3x40 i stedet 
for 3x20 ligger det kanskje litt mer 
press på oss siden vi skyter flere 
skudd enn guttene i kampen om 

“Å få med meg en lagmedalje hjem, 
sammen med å bidra til å skyte 

laget til tittelen «beste riflenasjon» 
betyr mye! “
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beste nasjon, og da er det ekstra 
godt å kunne få sølvpistolen - som 
beviset på dette - med hjem til 
Norge.

TIDEN FREMOVER

– Nå kommer 14 dager med 
trening og uttak før jeg drar til 
Militært Nordisk Mesterskap i 
Finland med laget. Jentene rep-
resenteres der av Siri Mortensen, 
Jeanette Hegg Duestad, Katrine 
Lund og meg. På herresiden på 
rifle har vi Kim-André Lund, 
Ole-Kristian Bryhn, Odd Arne 
Brekne, Simon Kolstad Claussen 
og Hans Kristian Wear. Der skal 
jeg skyte 3x40 helmatch, 60 ligg 
og luft, forteller Oda.

DET VIKTIGSTE TIL SIST

– Det har vært en ære, veldig lære-
rikt og ikke minst morsomt å være 
på tur med militærlandslaget. 
Laget blir som den andre familien 
min, vi har et godt samhold, vi 
støtter hverandre og har en glede 
på hverandres vegne jeg ikke har 
opplevd tidligere. Å kunne få være 
del av verdens aller beste militære 
skytterlandslag står høyt hos meg, 
og er noe jeg verdsetter utrolig 
mye. Nå ser jeg veldig fram til å 
dra på tur med gjengen igjen om 
kort tid, avslutter Oda.

Vi ønsker lykke til videre på veien 
mot nye mål, Oda, og gratulerer 
hele laget med en imponerende 
prestasjon!

Det norske kvinnelaget på pallen i Thun, Sveits. Fra venstre: 
Katrine Lund , Oda Løvseth og Jeanette Hegg Duestad.
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1907 .MOD

CENTER-X
 

MIDAS+

RIFLE MATCH

Lapua’s Midas+ 22. LR 
ammunisjon er neste 
generasjon Midas. En 
lang suksesshistorien 
til Midas har gitt mange 
gode resultater verden 
over. 

Lapua’s Center X gir deg 
en følelse av topp kvalitet 
.22 LR ammunisjon. 
Lapua Center X brukes av 
mange 22. LR entusiaster 
verden over og patronen 
er kjent for sin ekstreme 

ytelse.

Denne patronen brukes 
som ofte som trenings og 
konkurranseammunisjon 
blant matchskytter og 
DFS skyttere.

33.365,-

43.265,-
SKYTTERHANSKE
Str. XS - XXL
Med og uten fingre
Kommer i flere farger

380,-

SKYTTERJAKKE
Str. 152 -176 
og 48 - 62
Kommer i flere farger

1.350,-

54.30 .MOD

Magne landrø AS I stillverksveien 1 I 2004 Lillestrøm I www.landro.no

http://www.landro.no/
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DET NYE SKYTESENTERET 

I LARVIK

– Er skytterne klare? Ropes det. Været er grått og vått, men entusiasmen er på topp under 1. 
maistevnet på det splitter nye anlegget Larvik skytesenter.

 // TEKST OG FOTO: Haakon Stensrud //

– Det har vært et fint stevne, litt 
trasig med regn og det er klart det 
er bedre når det er varmt, men vi 
har hatt over 500 starter så det 
betyr at mange ihuga idealister 
har møtt opp og skapt god stemn-
ing her på det nye anlegget vårt, 
forteller leder av Farris Sportss-
kyttere, Per Arve Iversen mens 
han varmer seg på en kopp kaffe i 
kiosken.

Ekteparet Anita Bjurstrøm og Per 

Erik Bjurstrøm er blant de mange 
som har møtt opp til stevnet og 
setter pris på det nye skytesen-
teret.

– Vi ser de har vært kjempeflinke 
med å bygge dette anlegget, 
spesielt flott er det at det er svært 
fleksibelt og kan brukes til flere 
ulike øvelser, forteller de. 

Larvik skytesenter er stiftet av 
Larvik Skytterlag og er et godt 

samarbeid mellom dem og Farris 
sportsskyttere i hensyn til bruken 
av anlegget. Nå som det er ferdig-
stilt fremstår det som et av Norges 
mest moderne skytteranlegg.

– Vi har 20 skiver på 25 meter 
og gjort klart for 20 skiver på 50 
meter og et topp moderne bygg 
med universell utforming tilpas-
set bevegelseshemmede. I tillegg 
har Larvik skytterlag både utø-
vere i Det frivillige Skyttervesen, 
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sportsskyttere, elgskyttere og 
jegere på jakt etter godkjent prøve, 
sier Iversen.

VÆRT I TANKENE LENGE

Idéen om anlegget har vært i 
tankene siden 80-tallet da Larvik 
Skytterlag mistet sine baner på 
Månejordet ved Lovisenlund på 
grunn av utbygging av E18. Det 
var imidlertid først rundt 2005 
at det ble fart i planene. Siden 
den gang har det gått slag i slag 
og Farris sportsskyttere kom 
inn i planene rundt 2009. De to 
klubbene har investert til sammen 
flere millioner kroner i det nye 
anlegget. Mye av inntektene for 
Larvik Skytterlag har kommet av 
leieinntekter fra Justissektorens 
kurs- og øvingssenter (JKØ), men 
også fra tippemidler og kommu-
nen. Farris sportsskyttere har 
også fått tippemidler og støtte fra 
kommunen.

– Farris sportsskyttere startet med 
tegning av anlegget i 2009. Jeg 
gikk teknisk fagskole i Porsgrunn 
og deler av tegningene til anlegget 
kommer blant annet fra et pros-
jekt jeg gjorde der. Byggingen kom 
først i gang i 2012. Mye er gjort på 
dugnad av medlemmene våre. Vi 
er heldige som har mange flinke 
medlemmer som jobber i entre-
penørbransjen slik at vi har fått til 
mange gode avtaler og løsninger, 
sier Iversen.

BYGD VED HJELP AV DUGNAD 
OG PRAKSISELEVER

Han forteller videre at på det 
meste var det 18-20 stykker som 
hjalp til med reisverket, men at 
det har vært 5 til 10-15 stykker 
som har jobbet jevnt med anleg-
get, i tillegg til full jobb. I tillegg 
har arbeidet med anlegget også 
fått hjelp av elever fra den lokale 

skolen Thor Heyerdahl VGS.

– Vi tok kontakt med skolen 
direkte og hørte om dette kunne 
være et aktuelt prosjekt for dem. 
Det var det, og vi fikk inn prak-
siselever fra bygg- og anlegg-
steknikklinjen til å bli med å bygge 
og elever fra linjen for teknikk- og 
industriell produksjon (TIP) har 
vært med å produsere skytter-
bord og skivestativer i stål. De 
fikk verdifull erfaring, og vi fikk 
hjelp til å realisere anlegget. En 
vinn-vinn-situasjon.

Iversen selv var utsatt for en 
alvorlig bilulykke i 2013, og skadet 
hælen og ankelen. I ettertid har 
han vært inn til flere operasjoner. 
Til tross for skaden var han svært 
aktiv i å få på plass anlegget.

– Jeg har jobbet med å tilretteleg-
ge og planlegge slik at det meste 
ligger klart når folk kommer på 

Per Arve Iversen viser frem de nye skytterbordene som har blitt satt sammen med hjelp fra 
elever fra linjen for teknikk- og industriell produksjon (TIP) ved Thor Heyerdahl VGS.
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dugnad. Det har vært mye arbeid, 
men også svært givende å ha noe å 
gjøre mens jeg venter på at hælen 
og ankelen skal bli bedre. Hadde 
det ikke vært for dette prosjek-
tet hadde jeg endt opp med å bli 
gæren av å sitte hjemme! Sier han.

TIPS TIL ANDRE SKYTTERKLUB-
BER

Han har også noen tips til dem 
som ønsker å bygge:

– Hør med dem som har vært 
gjennom prosessen slik at man 
kan lære av de utfordringene de 
har hatt og ikke nøl med å ta kon-
takt med fagfolk med kompetanse. 

Med på stevnet denne regntunge 
1. maidagen er blant annet Frode 
Øien, som sitter i byggekomitéen 
for prosjektet Farvannet pis-
tolbane. Dette prosjektet er et 
samarbeid mellom Kristiansand 
Garnisons Pistolklubb og Kris-
tiansand Pistolklubb for å bygge 
et utendørs skytebaneanlegg. Øien 
forteller at han i denne anledning 
deltar på 1. maistevnet først og 
fremst for å delta som utøver, men 
samtidig blir han også inspirert av 
hva som er blitt realisert på Larvik 
skytesenter:
 
– Vi skal straks i gang med å 
bygge et tilsvarende anlegg som 
dette i Kristiansand. Per i dag har 
vi syv standplasser innendørs. 

Det er for få standplasser til de 
to klubbenes medlemsbase, som 
for tiden teller over 500 medlem-
mer. Etter byggingen vil vi også 
få 40 standplasser utendørs. Det 
er derfor godt å bli tatt godt i mot 
og finne inspirasjon her på Larvik 
skytesenter, sier Øien.

Iversen sier at det har blitt lagt 
ned mye arbeid over flere år, og 
han er fornøyd med resultatet:

– Samtidig har dette prosjektet 
vært et stort samarbeid mellom 
flere aktører og jeg vil gjerne få 
takke alle som har gitt av sin tid og 
kunnskap for å dette anlegget på 
plass, avslutter Iversen.

Det var skikkelig ruskevær under 1. maistevnet i Larvik i år. Da var det ekstra godt å 
være på et anlegg der man til tider også kunne stå i ly og skyte.
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TILLEGGSUTSTYR:
• Integrert frittstående skiveheis

for stå, kne og liggende skyting
• Kompatibel med øvrig utstyr fra

Kongsberg, herunder PC-Target
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Ta kontakt for mer
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godt tilbud!

http://kongsberg-ts.no/
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Å TRENE SEG 
GODE, SAMMEN
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Å satse mot mål som er lengre frem i tid krever glede, evner, tålmodighet, iver og et snev av ego-
isme. Jeanette Hegg Duestad og Benjamin Karlsen er to navn vi har bitt oss merke i de siste årene. 
Kjæresteparet, som er henholdsvis 18 og 19 år gamle, har drevet med skyting i drøye 10 år og sats-
er hver dag mot sitt store felles mål: OL i Tokyo 2020. 

 // TEKST: Oda Løvseth //

Å satse mot et slikt mesterskap, og 
alle delmålene på veien, krever sitt 
av en ung skytter. I denne artik-
kelen kan du lese mer om hvordan 
kjæresteparet den siste tiden og i 
årene fremover vil trene for å nå 
sine mål. 

FRA DFS-SKYTTER TIL OL 

Begge kommer opprinnelig fra 
skyttermiljøet i Det frivillige 
Skyttervesen og var godt etablert 
i norgestoppen i mange år. De 
har begge fått topplasseringer på 
Landsskytterstevnet og skutt fler-
foldige stevner over hele landet – 
og erfaringene tar de med i dagens 
satsning. 

– DFS er flinke til å fremme bud-
skapet om at alle kan, og nesten 
alle skal klare å få til noe hvis de 
vil. De får med seg bredden, er 
flinke på å få fram det offensive 
i en. Du lærer å smelle på første 
forsøk, forteller Benjamin. 

– DFS har alltid vært veldig 
viktig for meg. Det er noe spesielt 
med det inkluderende miljøet, 
noe jeg har tatt med meg videre. 
DFS-skytinga har også gitt meg 
selvtillit gjennom at jeg har skutt 
mange stevner og fått muligheten 
til å lykkes. Om det har gått dårlig 
en gang, så kan man dra videre til 
et nytt stevne og få en ny sjanse, 
fortsetter Jeanette. 

Men det er en ting begge er enige 

om som har gjort godt for dem 
som skyttere: 

– Som yngre skyttere var 
DFS-skyting med på å ufarliggjøre 
konkurransesituasjoner, siden det 
blir mange stevner å delta på. Et 
vanlig stevne ble akkurat som en 
trening, når mengden blir så stor. 
Det har hjulpet oss godt på vei, og 
det er vi sikre på at DFS-skytingen 
kan gjøre for mange andre og, 
forteller de. 

SATSER SAMMEN

I dag er begge plassert på Tern-
ingmoen, Jeanette som vaktsol-
dat - Benjamin i Hans Majestet 
Kongens Garde. Og livet i tjeneste, 
som kjærester og skyttere kan 
til tider være utfordrende. De 
forteller begge at for å nå målene, 
er samspillet og samarbeidet på 
skytebanen nødt til å fungere.

– Det å være kjærester og samtidig 
satse kan være krevende til tider, 
men det handler om ærlighet og 
samarbeid, sier Benjamin. Han 
forteller videre at de lærer mye 
av hverandre gjennom felles 
treninger og felles satsning. Der 
kommer de med tips og konstruk-

tive tilbakemeldinger til hveran-
dre. 

– Mye av treningsarbeidet vi har 
lagt ned sammen har vært helt 
avgjørende. Det er også en stor 
fordel å hele tiden ha mulighet 
til å utveksle ulike erfaringer. Vi 
bruker hverandre under opplad-
ninger og treningsarbeid, noe 
som fører til at vi også kjenner 
hverandre på skytebanen, forteller 
Jeanette. 

JEANETTE OG BENJAMINS 
“SLAGPLAN”

Å satse mot mål som er litt lengre 
frem i tid krever styrke, samarbeid 
og ikke minst tålmodighet. Jean-
ette og Benjamin har flere delmål 
på veien mot OL 2020, blant 
annet World Cup, nordisk, og VM. 
Men skal man lykkes i mesterskap 
må man ha en «slagplan». Og 
denne er de ikke redd for å dele.  

– Det handler i stor grad om peri-
odisering, og å ha øvelser som gir 
mestringsfølelse. For meg er det 
viktig å få overskudd, kanskje ta 
pause eller en nedtrappingsperi-
ode rett før et stort mesterskap, 
forklarer Benjamin. 

“Mye av treningsarbeidet vi har lagt 
ned sammen har vært helt 

avgjørende.”
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– For min del handler det om å 
terpe teknikk for at det skal gå 
mest mulig av seg selv under 
konkurransen. Det er også viktig 
å få oversikt underveis i trening-
sperioden, slik at man vet hva 
man kan bli bedre på. For meg er 
det helt vesentlig at treningen gir 
meg mestring slik at jeg kan dra 
på et stevne med selvtillit, legger 
Jeanette til. 

Både Jeanette og Benjamin under-
streker også viktigheten av mental 
trening i forkant av mesterskap og 
som en del av oppbygningen av en 
god skytter. 

– Det er helt avgjørende at man 
har drillet prosessene så mange 

ganger at det sitter, selv i en 
presset situasjon, forteller Jean-
ette og fortsetter: 

– Man må være tøff og stole på seg 
selv. Det er viktig å gå på skyteba-
nen med selvtillit, men samtidig 
være fokusert på de arbeidsop-
pgavene som må gjøres.

SUKSESS GJENNOM Å BRUKE 
HVERANDRE

Jeanette og Benjamin er et prak-
teksempel på hvordan skyttere 
kan bruke hverandre og jobbe 
sammen for å nå målene sine. 
Gjennom de siste årene har rifle-
skytterne benyttet mulighetene til 
å trene sammen, vurdere hveran-
dre og skyte med og mot hveran-

dre for å bli best. Ulike egenskaper 
utfyller hverandre, og det å lære 
av andre med ulike forutsetnin-
ger og evner enn seg selv, er både 
lærerikt og givende som skytter og 
menneske. 

– Vi vil absolutt anbefale andre 
skyttere om å bruke de i nærmil-
jøet sitt. Be noen se på deg, gi deg 
noen tilbakemeldinger og kanskje 
komme med forbedringspotensi-
aler i teknikk og stilling. Dette kan 
bidra til at du får andre vinkler og 
meninger og får vite om hva du 
kan jobbe videre med. Det å ha en 
partner som backer en og jobber 
sammen med en for å bli best 
mulig, er undervurdert, avslutter 
de.

Rekruttpakke

AMMUNISJONSPAKKER TIL NSF-SKYTTEREN!
4000 treningsskudd og 1000 konkurranseskudd - til alle nivåer!

+

3290,-
4000 Geco Rifle + 
1000 RWS Club

5490,-
4000 Norma 2 + 
1000 Special Match

8990,-
4000 Special Match + 
1000 RWS R50

+ +

 fb.com/norma.skytterlag/nettbutikk.norma.as  22 07 13 00ordre@norma.as
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Benjamin Tingsrud Karlsen

- Aldri gi deg, finn noe som motiverer deg og 
hold fast i det. Motivasjon er nøkkelen til suk-
sess, enkelt og greit. 

- Se fremover, men sett deg også kortsiktige mål 
for å måle fremgang. 

- Terp på stillinger. Finn en som passer for deg, 
så kommer teknikken etter hvert. 

- Personlig kjenner jeg på å gjøre flere tekniske 
feil, men siden jeg har opparbeidet meg gode 
stillinger som minsker holdeområdet utgjør ikke 
feilene stort like vel, sier Benjamin. 

Jeanette Hegg-Duestad

- Ha det gøy, og ikke gi opp. Dersom du er moti-
vert for å satse så kan man få til veldig mye.

- Prioriter og planlegg. For å bli litt bedre enn du 
allerede er må du prioritere og planlegge. Ikke 
dra på skytebanen kun for å skyte, men dra dit 
med konkrete oppgaver å jobbe med.

- Finn noen å trene med! Å trene alene kan over 
tid bli kjedelig og ikke minst ensformig. Å ha 
med seg andre gir deg ny læring og motivasjon.
 
- Et siste tips: Utnytt mulighetene når man har 
sjansen. Har du mulighet til å satse og trene, og 
virkelig ønsker det, er det ingen som kan stoppe 
deg.

Jeanette og Benjamins tips for å lykkes:
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Bakgrunnen for utviklingen av 
dette siktet har vært at det skal 
være enklere å konsentrere seg 
om jaktens viktigste aspekter.

Den beste måten å takle dagens 
utfordringer på, er å bruke mor-
gendagens teknologi. Swarovski 
dS markerer derfor startskuddet 
for framtidens jakt. Det nye dS 
siktet viser ikke bare korrekt 
siktepunkt i displayet, men også 
ballistiske opplysninger i sanntid 
uten distraksjon. Du laster ned en 
app til smarttelefonen din. Her 
legger du inn de grunnleggende 
innstillingene for kikkertsiktet. 
Ladedata som kaliber, kruttvekt 
og kulevekt legges blant annet 
inn. De personlige innstilte data 
utveksles raskt med kikkertsik-
tet via Bluetooth grensesnittet. 
Dette betyr - kort sagt - at korrekt 

SWAROVSKI DS 5-25X52P
Under fjorårets IWA-messa i Nürnberg presenterte Swarovski sitt nye kikkertsikte, Swarovski dS 
5-25x52P. Med dette kikkertsikte fremhever Swarovski de optiske funksjonene fra et tradisjonelt 
kikkertsikte kombinert med de viktigste fordelene med en digital sikteoptikk.
// AV HANS OLAV BJELVIN //

siktepunkt vises automatisk med 
en gang i kikkertsiktet. 

Når du trykker på knappen som 
sees i midten bak på sikteokular-
et, måler dS nøyaktig avstand, 
beregnet med hensyn til valgt 
forstørrelse, lufttrykk, temperatur 
og vinkel. De personlige ballis-
tiske data for våpen og ammu-
nisjonskombinasjon tas med i 
beregningene som ble fastsatt 
under innskytingen. Deretter 
behøver du ikke gjøre manuelle 
innstillinger før du skyter. Det 
eneste du behøver å gjøre, er å 
sikte midt i og trekke av. Med dS 
har Swarovski utviklet smartkik-
kertsiktet som gir jegeren den 
støtten som skal til for å kunne 
være totalt fokusert, selv i utfor-
drende situasjoner.

SMARTKIKKERTSIKTET

Walther LP 500 Expert 

http://www.pvas.no
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Jeg har ikke klart å finne eksakt 
dato for når denne pistolen ble 
satt i produksjon, annet enn at 
dette må ha skjedd i begynnelsen 
av 1930 årene. Imidlertid erobret 
pistolen olympisk gull i hendene 
på svenske Torsten Ullman i Ber-
lin i 1936. Etter dette fikk pisto-
len navnet Udo Anchütz Record 
Match Pistole mod. 210 Olympia 
Sieger Modell 1936.

Fripistolen Udo Anchütz Record 
Match Pistole mod. 210 Olympia 
Sieger Modell 1936 er et smyk-
ke av en pistol. Pistolen kostet i 
1936, 195 tyske riksmark, som jeg 

UDO ANSCHÜTZ RECORD MATCH PISTOLE MOD. 210 
Udo Anschütz Record Match Pistole mod. 210 er fripistolen som ble olympisk mester i Berlin i 1936.
// AV HANS OLAV BJELVIN //

antar var en betydelig sum penger 
på den tiden. Som bildene viser 
er selve pistolen pent gravert og 
skjeftet er nydelig utsmykket med 
nettskjæring og ekeløv utsk-
jæringer. Dette er definitivt et 
skjefte man ikke spikker på, eller 
tilgriser med plastikk padding 
eller annet syntetisk skjeftema-
teriale. Til å være om lag 80 år 
gammel, tar denne pistolen seg 
utrolig godt ut.

Udo Anchütz Record Match 
Pistole mod. 210 Olympia Sieg-
er Modell 1936, er som sagt en 
fripistol, beregnet på presisjons-

skyting etter fripistolprogram-
met på 50 meter. Pistolen er 
et enkeltskuddsvåpen, med en 
Martini fallblokkmekanisme. En 
tidløs mekanisme som er i bruk 
på moderne fripistoler den dag 
i dag. Løpslengden er 28 cm og 
vekta på våpenet er 1300 gram. 
Kornet er utbyttbart i tre forsk-
jellige kornbredder. Baksiktet 
er et mikrometersikte som er 
justerbart i både side og høyde og 
skurplatene kunne leveres i tre 
forskjellige skurbredder. Jeg vil 
anta at hverken korn eller skur-
plater er dagligvare selv hos de 
mest velassorterte våpenforret-

FRIPISTOLSMYKKE MED OLYMPISK SUKSESS
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ninger i dag. Avtrekket er selvsagt 
også justerbart. Hele pistolen er i 
stål, må vite, og løpet er av Böhler 
stahl, som er en eksklusiv antinitt 
stållegering, motstandsdyktig 
mot rust og av ekstremt høy 
kvalitet.

Udo Anchütz Record Match 
Pistole mod. 210, skulle vise seg å 
være en uovertruffet fripistol et-
ter datidens målestokk. Når dette 
er sagt, tror jeg nok at selvsamme 
pistol, i hendene på rette kvinne 

eller mann, ikke ville hatt prob-
lemer med å hevde seg i toppen, 
selv i dagens konkurranse-
marked. Bare for å ha det nevnt, 
så ble svenske Torsten Ullman 
verdensmester med Udo Anchütz 
Record Match Pistole mod. 210 i 
Grenada i 1933, i Roma i 1935 og 
i Helsinki i 1937. I 1936 ble han 
likegodt Olympisk mester på frip-
istolprogrammet med pistolen, 
som etter dette fikk undertittelen 
Olympia Sieger Modell 1936. 

At den olympiske gullmedaljen 
skulle gå til en svenske falt ikke 
i god jord hos tyskerne som på 
forhånd var utpekt som soleklare 
favoritter. Det samme var jo for-
holdet på 100 meter sprint som 
ble vunnet at amerikanske Jesse 
Owens, men det er en helt annen 
historie.

Pistolen er vakkert ustmykket.

Fripistolen ble brukt av både 
verdensmestere og olympiske 
mestere i sin tid.
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Målet mitt med reisen var å 
se hvordan skytterklubben i 
München hadde bygd en bane 
i relativt bebygd område uten å 
bli lempet vekk grunnet diverse 
lydproblemer. Mest spennende 
her var kanskje haglebanene, 
bestående av fire baner med Ol 
Trap og Skeet på rad og rekke.

Jeg registrerte fort at det var 
gjenklang fra banene når jeg kom 
inn bakfra, men det var ventet, 
for i denne retningen var det gjort 
lite for å begrense dette. Vel inne 

Tiden var inne for meg å se på Olympiaanlegget i München, samt få 
oppleve noen av våre beste skyttere live i World Cup.
 
// AV TARJEI RAVN//

på banene ser man med en gang 
hvorfor det ikke «lekker» mye 
støy fra banen til området rundt: 
Banene her er felt ned i terrenget, 
og der er bygd de høyeste voller 
undertegnede noensinne har sett 
rundt tre sider av banen. Dette 
er igjen toppet av en gitterkon-
struksjon, fylt med duk og mass-
er for å føye til ytterligere 7–10 
meter på høyden. Samlet ga dette 
høyder som fører til at når man 
er på utsiden av vollene så er ikke 
smellene fra haglebanene lenger 
noe som kan kalles sjenerende, og 
jeg tror neppe dette ville havnet i 
noe støykart.

ANLEGG
NSFS ANLEGGSKONSULENT 
TARJEI RAVN SKRIVER OM 

SAKER SOM ER AKTUELT PÅ 
ANLEGGSFRONTEN.

Denne løsningen er svært are-
alkrevende, men viser at det er 
mulig. Konstruksjonen de hadde 
benyttet for å forhøye vollene, 
samt bygge «skillevegger» mellom 
de forskjellige banene er deri-
mot løsninger man kan se på for 
å kunne bygge sikring og/eller 
lydvoller rundt baner der plass er 
en utfordring.

Det var også en opplevelse å se 
hvordan baner - for alle grener og 
arrangement - var satt sammen 
for å oppnå gode forhold både for 
skyttere og publikum. Her var det 
mye inspirasjon å hente for dem 
som tenker å bygge for større nas-
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jonale, og eventuelt internasjonale 
stevner. Resultatservice var også 
forbilledlig utført på disse banene.

Men, siden nettopp denne banen 
ikke lå i så tett bebygd område 
som jeg først hadde sett for meg, 
og siden Tyskland tydeligvis satser 
på konkurranseskyting på en måte 
jeg ikke er vant med, gikk jeg inn 
for å finne et eksempel til når jeg 
først var på besøk i landet. Et ras-
kt googlesøk førte meg til denne 

klubben/banen:

«Königlich Privilegierte 
Hauptschützengesellschaft 
München 1406 (HSG)»

Dette er etter sigende verdens 
eldste sportskytterklubb og hele 
området oser av tradisjon, alder 
og kultur. Klubben har et museum 
og en flott skytebane samlet i ett 
område midt i et urbant byggefelt.

Hvis en klubb noen gang vil bygge 
en vakker skytebane, så kan dette 
være malen. Vakre omgivelser, 
vakre skytebaner, vakkert bygg, 
med tilhørende restaurant på 
utsiden og en innkjøring som 
hadde gjort de fleste herskapshus 
til skamme.

Skytebanene var alle satt opp 
med moderne løsninger og 
fremsto som godt vedlikeholdt og 
funksjonelle. Her var det bygget 
utendørsbaner for .22 Long Rifle 
og pistol, med gjennomtenkte 
løsninger for lyddemping, og 
sikkerhet. Mange gode prinsipper 
som sikkert kan benyttes også her 
hjemme uten at kostnadene tar av. 

Der var imidlertid bare én in-
nendørsbane på stedet. Denne var 
satt opp for grovpistol opp til .44 
Magnum, og løsningene som var 
valgt her var i stor grad kjente. Al-
likevel skilte likevel én ting seg ut, 
og det var ventilasjonssystemet. 
Her var det ikke spart på noe, og 
stempeleffekten gjennom lokalet 
var tydelig. Selv med alle stand-
plasser i gang var luften her svært 

Skillevegger/skytevoller München

Liggende skyting, München, resultatservice over alle skytter, og god plass til trenere og publikum
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jonale, og eventuelt internasjonale 
stevner. Resultatservice var også 
forbilledlig utført på disse banene.

Men, siden nettopp denne banen 
ikke lå i så tett bebygd område 
som jeg først hadde sett for meg, 
og siden Tyskland tydeligvis satser 
på konkurranseskyting på en måte 
jeg ikke er vant med, gikk jeg inn 
for å finne et eksempel til når jeg 
først var på besøk i landet. Et ras-
kt googlesøk førte meg til denne 
klubben/banen:

«Königlich Privilegierte 
Hauptschützengesellschaft 
München 1406»

Dette er etter sigende verdens 
eldste sportskytterklubb og hele 
området oser av tradisjon, alder 
og kultur. Klubben har et museum 
og en flott skytebane samlet i ett 
område midt i et urbant byggefelt.

Hvis en klubb noen gang vil bygge 
en vakker skytebane, så kan dette 
være malen. Vakre omgivelser, 
vakre skytebaner, vakkert bygg, 
med tilhørende restaurant på 
utsiden og en innkjøring som 
hadde gjort de fleste herskapshus 
til skamme.

Skytebanene var alle satt opp 
med moderne løsninger og 
fremsto som godt vedlikeholdt og 
funksjonelle. Her var det bygget 
utendørsbaner for .22 Long Rifle 
og pistol, med gjennomtenkte 
løsninger for lyddemping, og 
sikkerhet. Mange gode prinsipper 
som sikkert kan benyttes også her 
hjemme uten at kostnadene tar av. 

Der var imidlertid bare én in-
nendørsbane på stedet. Denne var 
satt opp for grovpistol opp til .44 
Magnum, og løsningene som var 
valgt her var i stor grad kjente. 
Allikevel skilte likevel én ting seg 

ut, og det var ventilasjonssys-
temet. Her var det ikke spart på 
noe, og stempeleffekten gjennom 
lokalet var tydelig. Selv med alle 
standplasser i gang var luften her 
svært god, ikke noe 250m3 per 
skytter her nei, mer ca. 500m3 per 
skytter. Imponerende, og bygd på 
en måte som lett kan benyttes på 
våre baner.

Opplevelsen av denne flotte banen 
gir meg et ønske om at vi også 
kanskje i fremtiden her i Norge 
kan tenke mer både på funksjonal-
itet og estetikk. Det blir det ikke 
noe feil av.

Tilluft, ventilasjon innendørs skytebane for store kalibre HSG

Utebanen på HSG
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SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

NM-SOMMER!
Sommer betyr NM-sesong i skytter-Norge! Mange NM er allerede gjennomført, mens 
noen gjenstår fremdeles. Oversikt over alle sommerens NM finner du på skyting.no/
kalender. Vi legger også kontinuerlig ut oppdateringer og oppsummeringer fra de ulike 
NM’ene på skyting.no og våre facebooksider. Følg med! 

Les mer om NM i Dobbel Trap her! Les mer om NM i PPC her!

Les mer om NM i 50m/300m rifle her! Les mer om NM i Nordisk Trap her!

https://thrane.no/no/
http://skyting.no/kalender
http://skyting.no/kalender
https://www.skyting.no/
https://www.facebook.com/skyting.no/
https://www.skyting.no/2018/06/08/nm-dobbel-trap-i-stralende-vaer/
https://www.skyting.no/2018/06/19/se-bilder-og-resultater-fra-nm-ppc-her/
https://www.skyting.no/2018/07/03/de-beste-er-fortsatt-best/
https://www.skyting.no/2018/06/26/uttak-av-nordisk-trap-skyttere-til-landskamp-og-nordisk-mesterskap/
https://www.skyting.no/2018/06/08/nm-dobbel-trap-i-stralende-vaer/
https://www.skyting.no/2018/06/19/se-bilder-og-resultater-fra-nm-ppc-her/
https://www.skyting.no/2018/07/03/de-beste-er-fortsatt-best/
https://www.skyting.no/2018/06/26/uttak-av-nordisk-trap-skyttere-til-landskamp-og-nordisk-mesterskap/
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I #4 er det 68 riflepatroner og i 
#8 er det 115 riflepatroner - en 
økning på 69%. I #4 er det 25 
pistolpatroner og i #8 er det 27 
pistolpatroner - en økning på 8%. 
Nye revolverpatroner er .460 S&W 
M og .500 S&W M.

Nye kruttsorter fra Vihtavuori i 
N300 serien, som er kommet i 
produksjon etter Ladeboken  #4, 
er Tin Star N32C og 3N38. Det 
fremragende og allsidige kruttet 
N32C er ikke nevnt i det hele tatt i 
Ladeboken #8.
I Ladeboken #4 var ikke lyddem-
per emne, mens i Ladeboken #8 
er det forunderlig nok 13 sier om 
lyddempere!

I Ladeboken #4 er det 32 sider om 
støping og sizing av blyprosjektil-
er. I Ladeboken #8 er det redusert 
til bare ¾ side. Det står floskler 
om at vann i flytende bly gir ek-
splosjon, det samme skjer da med 
vann i en varm smultgryte. Jeg 
kan føye til at stikker du fingeren 
ned i en kopp med nytrukken kaf-
fe, så brenner du deg. Det står om 
fare for blyforgiftning. Fra 1978 til 

Ladebokens 8. utgave ligger nå på disken i våpenforretningene. Alle 8 
utgavene er avbildet i bildet til høyre. Ladeboken #4 var den siste hvor 
Erik Braathen og Svein Solli var redaktører. I forordet skriver de: “De 
ladetabellene vi har tatt med i boken er resultat av mange års arbeid 
og testing. I tabellene har vi forsøkt å få med så mye som mulig av nye 
komponenter, samt en god del nye kalibre.” Fra ståstedet til en lader av 
pistolpatroner skal jeg evaluere om målsetningene fortsatt gjelder for 
Ladeboken fra utgave #5 til #8. Parameterne velges fra Ladeboken #4 
og Ladeboken #8.
 
// AV WILLY KLETTE //

nå, i totalt 40 år, så har jeg smeltet 
om ca. 300 000 kilo med bly, og er 
fortsatt i live med 1.5 mikromolart 
bly i blodet. Det er noe som heter 
HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). 
Min subjektive mening er at uten 
utfyllende info om blystøping av 
projektiler så er en ladebok en 
Hybrid (bastard).

 I Ladeboken #4 står det 12 sider 
om semiprogressive presser. 
Virkemåten var grundig beskrevet. 
I Ladebok #8 står det kun 1 ½ 
side om semiprogressive presser, 
og to setninger om Star of San 
Diego og Dillon Super 1050 sine 
progressive presser. Det er etter 
min mening å gå inn i fremtiden 
med ryggen foran. I stedet burde 
de 13 sidene med lyddempere vært 
brukt til en grundig beskrivelse av 
virkemåten til Dillon RL 550 C, 
Dillon XL  650 eller Hornady AP. 
De fleste konkurranseskyttere in-
nen NSF og DFS bruker slike. Jeg 
tipper det kan dreie seg om mange 
tusen. Det blir stadig mer vanlig 
med Dillon RL 1050, Dillon Super 
1050 og Star of San Diego som 
kjøpes brukt på EBay for rundt 

LADEHJØRNET 

LADEHJØRNET

WILLY KLETTE ER 
KULEPRODUSENT  

OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  
I DENNE SPALTEN DELER 
HAN AV SIN KUNNSKAP 

OG ERFARINGER. 

800 dollar. På 1990-tallet testet 
jeg Lee 1000 i 9x19 mm, utlånt 
av Porsgrunn Ladetjeneste, noe 
som avstedkom bedrøveligheter 
knyttet til tennhettemating, 
kruttpåfylling, 0 kruttladning og 
sentrering av hylseplaten.

I ladeboken #4 var det ladedata 
for 25 pistol- og revolverpatron-
er. Det som står i Ladeboken #8 
er en ren avskrift av testene til 
Braathen og Solli. De to nye har 
sære ladninger beregnet for jakt i 
Afrika i kaliber .460 og .500. En 
395 gn Pb bullet i .460 med faktor 
706 og 500 gn Pb bullet i .500 
med faktor 678. Faktor er masse i 
grain multiplisert med hastighet i 
fot per sekund dividert med tusen. 
Disse ladningene pluss noen få an-
dre i de to kalibrene er de eneste 
som redaktøren av Ladebøkene 
#5, #6, #7 og #8 har klart å lage 
på egenhånd. Til gjengjeld så har 
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redaktøren laget ladninger for 47 
nye riflekalibre.
Med den manglende interessen 
for pistollading kan en forstå 
at de med vilje har oversett det 
svært allsidige og anvendelige 
Vihtavuori-kruttet som heter Tin 
Star N32C. I Ladeboken #8 er det 
ikke nevnt i oversikten over bren-
nhastigheter. Det skal altså være 
mellom N320 og N330.

Noen måneder før utgivelsen av 
Ladeboken #7 sendte jeg en pakke 
til Jørund Lien med 350 gn .452 
Pb og 320 gn .501 Pb. Jeg ba han 
lage ladninger med N32C krutt, 
og laborere det til faktor omkring 
300. Minimumsfaktor i Magnum 
2 - som er en NM-gren - er 270. 
Videre ba jeg om å sette det inn 
i neste ladebok, det vil si Lade-

boken #8. Men på sidene til .460 
M og .500 M er det like god plass, 
som i utgave #7. Det kom ikke 
med.

Tin Star N32C kruttlegemene er 
hule og sylindriske og ca. 2 mm 
lange. Forbrenningen skjer både 
utenfra og innenfra samtidig og 
er derfor svært ren. Densiteten i 
gram/liter er 420 g/l sammenli-
knet med N330 – 620 g/l og N110 
–800 g/l. Kruttet fyller følgelig 
godt opp i hylsen og er svært 
anvendelig for opprinnelig sort-
kruttpatroner som f. eks. .45 Colt, 
og naturligvis også moderne .44 
Magnum og annen lading av 9.4gn 
N32C i .44 Magnum bak 267 gn 
Pb gir faktor 270. Selv bruker jeg 
12.5 gn i 50´ien som gir faktor 
300. Jeg bruker N32C i .38 super 

med 125 gn CN Pb og 4.5 gn, og 
samme kruttmengde i .45 ACP 
200 gn H&G #68 Pb.

Ladeboken #8 har fått 40 flere 
sider enn forrige utgave og alle 
sidene kommer rifleskytterne til 
gode. Men har du kun Ladebøkene 
#1, #2, #3 eller #4 fra gullalderen, 
kan Ladeboken #8 være et sup-
plement. Har du Ladebøkene #5 
og #6 så slipper du lyddemperne i 
det minste. Pistoldataene er ellers 
som i nyeste utgave. Jeg har alle 8 
utgavene av Ladeboken, og til slutt 
vil jeg nevne at jeg personlig synes 
at ordet «Jakt» på bokryggen i 
denne 8. utgaven skjemmer veldig 
og gir helt feil og misvisende sig-
naler for leseren.


