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Sommeren er godt i gang, og over hele Norge arrangeres det 
en rekke spennende stevner og mesterskap for skyttere. I denne 
utgaven av Skytternytt ser vi blant annet nærmere på noen av 
disse mesterskapene, og vi byr på lesning om:

– NM i feltpistol - NSFs største norgesmesterskap - ble i år arrangert på 
Dagali med over 530 deltakere. Les mer på side 10.

– European Games - også omtalt som “Europas OL” - gikk av stabelen i 
juni i Hviterussland. Les om den norske innsatsen i lekene på side 16.

– For andre året på rad arrangerte særforbundene i Norges 
idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping den sportslige storsatsingen NM-
veka i Stavangerregionen. Fra Norges Skytterforbund var det NM Bane 
Pistol arrangert av Rogaland Skytterkrets som stod i sentrum, og NRK 
produserte TV-sending direkte fra NM-finalene på Forus Sportssenter. 
Les mer på side 18.

– Hokksund pistolklubb (Hpk) har et samarbeid med valgfaget friluftsliv 
på Eknes ungdomsskole. Det begynte for noen år siden med at alle 
elevene på valgfaget fikk én dag på skytebanen hvor de fikk skyte med 
ulike våpen en vårdag på slutten av semesteret, og tilbakemeldingen fra 
skolen har vært svært positiv. Les om pistolklubbens ungdomsinitiativ på 
side 14.

–  Vår anmelder Hans Olav Bjelvin har til denne utgaven tatt en nærmere 
kikk på et nytt konkurransevåpen fra Walther. Hans anmeldelse av 
luftpistolen Walther LP500 Expert kan du lese på side 24.

– Kuleprodusent Willy Klette ser nærmere på hvilke utfordringer dagens 
skyttere står overfor om de ønsker å støpe sine egne blyprojektiler i 
“Ladehjørnet” på side 32.

Vi ønsker god lesning, og riktig god sommer!

www.skyting.no
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SOMMER  
– OG TID FOR NORGESMESTERSKAP

PRESIDENTEN 
HAR ORDET
Det har vært begivenhetsrike dager siden 
forrige utgave av Skytternytt i mars 2019. Fan-
tastiske sportslige resultater på mange plan, 
gode NM-arrangementer, Forbundsting og 
Idrettsting, for å nevne noe. Norges Skytterfor-
bund utvikler seg på mange plan. Det gir god 
motivasjon til å arbeide videre med en positiv 
utvikling.

Forbundsstyret hadde sitt første styremøte 14.–15.
juni og vi behandlet rundt 20 saker. Noen stikkord 
om de viktigste sakene:

• Langtidsplanen 2019-21 (22) ble gjennomgått og 
oppdatert etter innspill på Forbundstinget.
• Fellesreglementet ble gjennomgått og oppdatert 
etter vedtak på Forbundstinget.
• Løvenskioldbanen og status på miljøutfordringer 
samt forholdet til Bærum kommune.
• Riflereglementet og forholdet til DFS sitt regelverk 
ble diskutert. Gode diskusjoner som konkluderte med 
at det skal utarbeides konkrete forslag som sendes 
bredt på høring.
• ISSF sitt forslag til kleskode. Teknisk komité har 
sendt inn kommentarer til forslaget.
• ISSF sitt forslag til ny konstitusjon som skal behan-
dles på ekstraordinær generalforsamling 7.desem-
ber 2019. Ingrid Stubsjøen både i rollen som sty-
remedlem og i rollen som medlem av ISSFs lovkomité 
har sendt inn kommentarer til forslaget.
• Søknad til EM Luft 2022 eventuelt 2023 ble gjen-
nomgått. Denne ble sendt inn før fristen og er bek-
reftet mottatt. Beslutning om hvorvidt NSF og Norge 
tildeles arrangementet skjer 5. oktober på ESC sin 
generalforsamling i Budapest.
• Norges Idrettsforbund har besluttet at NM-veka 
2020 skal være på Hamar/Stange. Styret besluttet 
at NSF ønsker å prioritere lerdue i 2020. Bredde-
idrettskomiteen tar dette videre.
• Norges Idrettsforbund har besluttet at NM-veka 
2021 skal være i Sarpsborg. Styret besluttet at NSF 
ønsker å prioritere rifle i 2021.
• Toppidrettskomitéen hadde en bred presentasjon av 

sitt arbeid og de fikk selvsagt mange lovord med de 
resultatene våre utøvere nå leverer.
• Breddeidrettskomiteen skal utarbeide mer detaljerte 
regelverk for en mulig Norges Cup 2020. Disse skal 
på bred høring før de vedtas.
• Det skal gjennomføres et kretsledermøte 6.–7.
september 2019. Sted er Comfort Hotell Runway på 
Gardermoen. Det er forbundsstyremøte samme helg 
og sted (lørdag–søndag).

Forbundsstyret besluttet datoer for aktiviteter som 
dere alle bør notere dere:
• Skytterkonferansen 2020 gjennomføres helgen 
24.–26.januar 2020 i området Oslo/Gardermoen.
• Forbundsting 2021 med 75-årsjubileum og skyt-
terkonferanse gjennomføres helgen 9.–11.april 2021 i 
området Oslo/Gardermoen.

Idrettstinget 2019 er fyldig dekket og beskrevet i en 
rekke medier. Det viktigste for Norges skytterforbund 
er at det ble besluttet 2-årig tingperiode som betyr at 
Forbundsting og Idrettsting treffer de samme årene. 
Det er uheldig å ha begge tingene i samme måned 
(mai). Vi har derfor som nevnt ovenfor besluttet at 
Forbundstinget i 2021 kommer første helgen i april 
(som er helgen etter påsken i 2021).

Justisdepartementet arbeider med ny våpenforskrift 
og denne er planlagt sendt på høring høsten 2019. 
Imidlertid er sannsynligheten stor for at høringen 
kommer først i 2020. NSF og de andre skytterorgan-
isasjonene vil følge arbeidet med våpenforskriften 
nøye, for å sikre at det ikke innføres bestemmelser 
som legger unødvendige begrensninger på og for 
skyttersporten.

Har du kommentarer, innspill eller spørsmål? Du 
kan alltid kontakte meg på mail@havardlarsen.net. 

Håvard Larsen

President

mailto:mailto:mail%40havardlarsen.net?subject=
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BREDDEIDRETTSKOMITEEN

De fleste har nok fått det med seg at 
det er kommet litt endringer etter 
forbundstinget i mai 2019 ved justeringer av 
breddeidrettskomiten.

Informasjonsutvalget er erstattet med nytt utvalg og 
det er representasjonsutvalget som skal ha ansvar for 
landslag og landskamper for breddeidrettskomiteen. 
Årsaken var en liten skjev arbeidsfordeling i utval-
gene. Det medførte at arrangementutvalget blei delt 
opp. Ansvaret for nasjonale dommere ble flyttet til 
utvikling og opplæring og nasjonalt regelverk er fly-
ttet over til teknisk komite. Det vil si at arrangemen-
tutsvalget nå kan ha et større fokus med å følge opp 
NM-arrangører, skaffe nye arrangører og jobbe videre 
med arrangørhåndboken.

Under forbundstinget så ble det presentert feltland-
slag i pistol, dette er en ny og spennende satsing fra 
NSF. Tidligere har det vært slik at vi har gjennomført 
uttak til Nordisk felt landslag i forbindelse med NM-
felt som blir gjennomført nesten hvert år i juli måned, 
og konkurransen mellom Norge, Sverige og Danmark 
er gjennomført i september måned. Det vil si at vi har 
har hatt et Nordisk felt-landslag i nesten to måneder, 
men nå ønsker vi endringer for vi ønsker å satse på 
den største grenen vi har i NSF.

Nå skal det lages både korttid-og langstidsplaner for 
landslaget, det skal settes opp mål som skal bestrebes 
og skytterne skal ha oppfølging av trenere gjennom 
hele året. Det skal gjennomføres uttak på Oppdal den 
17. august, og de 12 beste skytterne innen junior/un-
gdom, kvinne, menn og veteran fra 60 år vil få tilbud 
om å delta. Landslaget vil bli de 4 beste i hver klasse, 
som vil bli presentert på skyting.no etter konku-
ransen.

Vi er midt i den travleste tiden for Bredde-
idrettskomiteen, det har blitt gjennomført NM i Nor-
disk Trap i Neiden Kirkenes. Arrangøren har stått på 
for å gjøre dette til årets NM med 3 nye baner, skaffet 
gode avtaler med lokale campingplasser og brakker-

igger i Kirkenes sentrum, de har hatt alt fra strålende 
sol, til heftige regnbyger som medførte at skytterne 
var glad for at arrangør hadde skaffet tak over hode til 
skytterne,

Det har blitt gjennomført NM i PPC i Larvik, der 
en skyter med pistol eller revolver alt etter hvilken 
øvelse en deltar i. Det blir nok ikke siste gang Larvik 
gjennomfører NM, med tanke på de positive tilbake-
meldingen arrangøren fikk av skytterne. En må også 
fremheve Sjur Authen fra Oscarsborg PK som satte ny 
norgesrekord i øvelsen Standard revolver 2,75” med 
476 av 480 mulige poeng.

NM-veka ble gjennomført samme sted som i fjor 
så Rogaland skytterkrets som fersk arrangør fikk 
mulighet til å løfte arrangementet til ennå større 
høyder enn i fjor, og det gjennomførte de med glans 
sammen med Stavanger PK, Sola PK, Haugesund PK 
og Hafrsfjord PK. Det som er så flott med NM-veka er 
at vi får frem sporten vår gjennom TV overføringen, 
vi håper at det medfører ennå flere medlemmer som 
ønsker å prøve vår sport i klubbene.

NM felt og spesialfelt  i pistol på Dagali var en stor 
suksess, jeg kan ikke skryte nok av den fantastiske 
løypen som var satt i naturskjønne omgivelser, vær-
gudene var med oss nesten hver eneste dag. Buskerud 
skytterkrets var arrangør for det største NM som blir 
gjennomført i regi av Norges skytterforbund, med 
mer enn 2300 starter på dager.

Jeg har nevnt bare enkelte steder der det er gjennom-
ført NM, og det er flere igjen som har store arrange-
ment som skal gjøre sitt beste for for skytterne. Dere 
kan sjekke dette i kalenderen på skyting.no.

Asta S. Kvalbein

Leder Breddeidrettskomiteen 
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Siden forrige utgave av Skytternytt er det blitt 
avholdt Forbundsting. Jeg vil på vegne av 
hele den nye Toppidrettskomiteen takke for 
tilliten og muligheten vi har fått til å jobbe for 
toppidretten i NSF.

Første TIK-møte i denne tingperioden ble avholdt i 
juni. Der ble det foretatt konstituering og fordeling 
av ansvarsområder, samt at verdier og spilleregler 
for TIKs arbeid ble vedtatt. Verdiene henger sammen 
med Skytterlandslagets verdier; ærlighet, trivsel og 
utvikling. I tillegg gjelder også ansvarlig, rettferdig 
og ryddig. Alle møtereferater blir som tidligere 
publisert på skyting.no, slik at fullstendig protokoll 
kan leses der. Akkurat nå er vi midt inne i en sesong 
som styres av toppidrettsplanen som ble utarbeidet i 
forkant av sesongen, men arbeidet mot ny sesong for 
Skytterlandslaget er i gang, samt arbeid rundt enkelte 
oppgaver TIK ikke har arbeidet særlig med tidligere. 

Som mange nok har registrert skjer det i år endringer 
i ledelsen av Skytterlandslaget UNG. I juli ble det 
søkt etter en ny prosjektleder på Skytterlandslaget 
UNG etter at Håkon Sørli ga seg i sommer. Jeg 
ønsker først av alt å rette en stor takk til Håkon som 
har gjort en fenomenal jobb i sin stilling. I 2017 var 
dette en helt ny stilling etter at Skytterlandslaget 
UNG ble startet opp ved hjelp av økonomisk støtte 
av Olympiatoppen og Sparebankstiftelsen DNB. 
Målsettingen med prosjektet er å lære unge skyttere å 
være toppidrettsutøvere, samt å knytte bånd på tvers 
av geografi og gren, da prosjektet omfatter utøvere fra 
alle grener.

Gjennom å gå inn i en nyetablert stilling fikk 
Håkon ekstra utfordringer utover det å drifte 
Skytterlandslaget UNG, da han også måtte bygge 
det som ble grunnmuren for prosjektet. Disse 
utfordringene har imidlertid Håkon tatt på strak arm 
fortløpende, og han har lagt et svært godt grunnlag for 

SISTE NYTT FRA

TOPPIDRETTSKOMITEEN

kommende prosjektleder gjennom sin systematiske 
tilnærming og god dokumentasjon av arbeidet som 
til nå er gjort og erfaringer som er gjort. I tillegg 
har hans måte å møte utøvere på vært helt i tråd 
med hvordan vi ser den moderne trener fungerer. 
God dialog, en evne til å bygge utøvere til å takle 
utfordringer selv, og et helhetlig syn på utøverne med 
alt det som en toppidrettsutøvertilværelse fører med 
seg. Ikke minst forståelsen av hva Skytterlandslaget 
er, og full lojalitet til Skytterlandslagets verdier. Takk 
for jobben du har gjort, Håkon, og lykke til i nye 
oppgaver!

Prosjektet Skytterlandslaget UNG vil bli enda 
mer sentralt i Skytterlandslagets arbeid med unge 
utøvere i tida fremover, og prosjektet vil evalueres og 
videreutvikles foran neste sesong. Da vil tankene om 
prosjektet til både avtroppende og ny prosjektleder ha 
stor betydning for hvilken vei vi går videre. Fristen for 
søknader til stillingen gikk ut i midten av juli, og vi 
ser frem til å få en ny prosjektleder med på laget.

Denne sommeren er det mange store konkurranser 
både for toppidrettsutøverne våre ute i verden, og for 
alle her i Norge med norske mesterskap. TIK ønsker 
alle lykke til med sommerens mesterskap og en ellers 
riktig god sommer!

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen 

https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/komiteer/toppidrettskomiteen-tik/referater/
https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/komiteer/toppidrettskomiteen-tik/referater/
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«Skal komme skytteren til gode»

Dette er et uttrykk som har fulgt skytesporten i alle de 
år jeg har vært aktiv. Hvor uttrykket kommer fra har 
jeg ikke kunnskap om, men det er muligens noe som 
har vært eller er i bruk i andre skytegrener?

Jeg hører stadig at uttrykket brukes spesielt når noe 
skal tolkes eller for eksempel treff som ikke umid-
delbart kan registreres. Det brukes sannsynligvis for 
å være snill eller unngå diskusjoner, eller bruk av 
verdifull tid.

Spørsmålet blir om det er rettferdig å gi en skytter 
som klager på en avgjørelse en fordel, som de andre 
ikke får. Skal en skytter få et treff som like gjerne kan 
være en bom? Eller en treffverdi høyere fordi man 
«synes» at den er så nærme at tvilen skal komme 
skytteren til gode. Her må vi se litt på hva vi egentlig 
holder på med. Et skudd i en skive er enten treff eller 
bom. Det finnes ikke noe som heter nesten treff, så vi 
lar det bli et treff allikevel.

Det er skyteleder som foretar første bedømmelse og 
vurderer treff eller bom. Så får skytteren vurdere om 
avgjørelsen er akseptabel. Hvis ikke kan det protest-
eres mot et protestgebyr. Det vil så bli opp til juryen 
å fatte et endelig vedtak. Jurymedlemmene skal så 
hver for seg vurdere om det er treff eller ikke. (Det 
kan også være snakk om tolking til høyere verdi eller 
to skudd i samme hull.) Avgjørelser blir så tatt ved at 
juryen viser tegn + eller – . Flertallet blir da endelig 
svar. Det er viktig at jurymedlemmene fatter en avg-
jørelse og ikke går i fella med å gi godt mål.

Det er viktig at dette gjøres etter beste evne og juryen 
må tørre å være ærlig med hensyn til sin bedømmelse. 
En slik avgjørelse kan lett kåre en mester som vinner 
fordi juryen gir en skytter en fordel som konkurren-

SISTE NYTT FRA
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tene ikke har fått. Juryens avgjørelse om treffverdi 
kan ikke ankes til appelljuryen. Kun hvis man vil 
klage på feil prosedyrebruk. Det er derfor viktig at 
regelverket følges nøyaktig ved protestbehandling.

Hvorfor er dette viktig? Følgende historie var grun-
nlag for at dette ble satt på ISSFs agenda:
I et stort mesterskap fikk en skytter tolket et skudd 
«inn» av juryen. Det var nok til at vedkommende 
gikk til finalen i øvelsen. Når finalen var over stod 
den samme skytteren med gullmedaljen. I ettertid 
kom det fram at juryen hadde tolket skuddet «inn» 
på bakgrunn av tvil som kom skytteren til gode. Vi 
stod da med en vinner som ikke skulle vært i finalen 
i utgangspunktet, fordi de andre skytterne ikke fikk 
samme «fordelen».

Moralen i dette er at uttrykket «kommer skytteren til 
gode» ikke skal anvendes og at jurymedlemmene hver 
for seg må tørre å ta en avgjørelse. 

Ha en fortsatt fin sommer!

Tom Lauritzen

Leder Teknisk Komité

SISTE NYTT FRA KOMITEENE
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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

Visste du at Skytterlandslaget har en egen nettside?

Skytterlandslaget er toppidrettssatsingen til Norges Skytterforbund og ble etablert foran ses-

ongen 2017 for å samle alle NSFs grener om samme idé og samme satsing.

På Skytterlandslagets nettsider finner du oppdatert informasjon om Skytterlandslaget, blant annet 

profiler av våre toppidrettsutøvere, alle uttakskriterier for deg som ønsker å kvalifisere deg til la-

get, ofte stilte spørsmål og svar, siste nytt, en oversikt over fremtidige konkurranser Skytterland-

slaget deltar på og kontaktinformasjon.

Trykk her for å gå til nettsiden!

http://www.holstadvapen.no/
https://www.skyting.no/forside/events/skytterlandslaget/
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FULL MODULARITET
Krevende skyttere trenger en pistol som er individuelt tilpasset deres behov. 

P226 X-serien fra SIG SAUER tilbyr brukeren utallige tilpasningsalternativer.

Således, uansett behov, er skytten optimalt utstyrt for alle disipliner.

Kvalitet og modularitet, laget i Tyskland.
WWW.SIGSAUER.DE

DET MODULÆRE SYSTEM 
FRA SIG SAUER

MER ENN ÈN PISTOL

...OG SYSTEM LENGDER!

...I FLERE KALIBER ...

VEKSELSYSTEM ...

X-WEIGHT LØPSVEKT 5"/6” 
Inneholder X-Mount adapter, sidepaneler, 

X-Five løpsvekt og skruer, vekt 160g / 

275g

SKELETON AVTREKKER 
Vektreduksjon og visuell forbedring for justerbar 

SAO-avtrekksystem.

Mer kontroll og optimert geometri

X-MOUNT-BRIDGE-KIT 2 
Inneholder X-Mount-adapter, sidepanel, 
skruer, 3 ulike montasje baser

(for SIG SAUER og andre rødpunkt sikte 

produsenter)  samt oppbevarings futteral

UTSKIFTBART BAKSIKTE-BLAD
P226 X-Series/P220 X-Six
Justering av lysåpning og kontrast, 2,75 mm, 3,0 

mm og 3,5 mm.

Det sistnevnte baksikte-bladet 

med gul fiberoptikk

LAV MONTERT  ROMEO1 
RØDPUNKTSIKTE

ULIKE TYPER GREP TIL X-SERIE 
Passer alle SIG Sauer X-serie modeller. 
P226 X-Six, P226 X-Five og P226 X-Short.

8
mm

RETT MATCHAVTREKKER

FORLENGET
SPORT-MAGASIN UTLØSER

SPORT 
DEMONTERINGSHENDEL 
Med utforming for tommelstøtte

Importør:

Pedersens Vaabenlager
38025368  post@pvas.no   www.pvas.no

https://www.pvas.no/
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RETT MATCHAVTREKKER

FORLENGET
SPORT-MAGASIN UTLØSER

SPORT 
DEMONTERINGSHENDEL 
Med utforming for tommelstøtte

Importør:

Pedersens Vaabenlager
38025368  post@pvas.no   www.pvas.no

https://www.pvas.no/
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TOPP STEMNING UNDER

FELT-NM PÅ DAGALI

Over 530 feltskyttere møtte opp til god stemning og fint sommervær under årets NM i feltskyting, 
som i år ble arrangert av Buskerud skyttterkrets i den lille bygda Dagali.

 // TEKST: Haakon Stensrud FOTO: Obelix Barbala//

Leder i Buskerud skytterkrets, 
Tom Cato Karlsen, er fornøyd med 
arrangementet.

– Det har gått rimelig bra - det 
er alltid noen utfordringer når 
det er så mange deltakere, men 
standplassene fungerer og vi har 
fått gode tilbakemeldinger fra 
skytterne. Det er jo nettopp det 
som er det viktigste - at skytterne 
har det bra, spesielt siden de 

velger å bruke en stor del av ferien 
sin her, sier han.

Dette er første gangen en 
skytterkrets arrangerer et NM 
i feltpistol og mange av de 27 
klubbene i Buskerud er med og 
arrangerer. I tillegg bistod Bærum 
pistoklubb samt jurymedlemmer 
fra andre deler av landet med å 
gjøre mesterskapet til en realitet.

– Vi har hatt rundt 530 skyttere 
og over 2300 starter, og mange av 
disse var ekstrapåmeldinger. Nytt 
i år er at vi satt påmeldingsprisen 
til å melde på lag ned, noe som 
har gjort at det er mange flere lag 
som har meldt seg på, noe som er 
veldig gledelig, forteller Karlsen.

MULIG PERMANENT LØYPE

Arrangementet ble også godt 

En NM-deltaker i militærklassen gjør 
seg klar til skyting.
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mottatt av lokalbefolkningen 
i bygda, og grunneier har gitt 
tillatelse til at løypa som er 
bygd også kan la stå og bli brukt 
fremover.

– Jeg vil gjerne takke de som 
har gjort en fantastisk jobb med 
å lage løypen. De har gjort en 
kjempejobb i forkant. Det er en 
utfordring at mange som har 
jobbet med løypa bor i nedre 
Buskerud, slik at de har måttet 
arrangere dugnadshelger her oppe 
på Dagali, men de har fått det til 
og løypa har blitt veldig bra, sier 
Karlsen.

INRX PÅ VENT

I forkant av arrangementet var 
det sett på mulighetene til å bruke 
inrX Live - en mobilapp som gjør 
det mulig å også vise liveresultater 
for feltskyting - under 
mesterskapet. Imidlertid ble ikke 
dette en realitet i år, men Karlsen 
ser for seg at det er muligheter til 

dette igjen neste år.

– Vi var innstilte på å bruke inrX 
og vi har ikke noe problem med 
det, men vi tror det krever litt mer 
testing på større arrangement 
som dette. I tillegg hadde vi ikke 
kapasitet til å sette inn én ekstra 
mann på standplass for å styre 
inrX. Når det er sagt er vi positive 
til å bruke dette i fremtiden. Vi 
har brukt det på andre stevner 
tideligere i Buskerud og vært svært 
fornøyde. Jeg tror til neste år, når 
NM i feltpistol skal arrangeres 
i Oppdal, så kan dette bli mer 
aktuelt hvis vi får personell nok 
til å drifte det ordentlig, forklarer 
Karlsen.

UNGE DELTAKERE

Om man tar en titt rundt seg på 
Dagali er det ikke til å komme 
utenom at det er en stund siden 
den gjennomsnittlige deltakeren 
på NM i feltpistol skjøt i klasse 
junior. Imidlertid har Horten 

pistolklubb en juniorgruppe på 
rundt 14-16 stykker og flere av 
dem tok turen til årets felt-NM. 
Alva-Cassandra Todal Galta (12) 
var en av disse og hun synes det 
var veldig gøy å delta:

– Jeg skyter som oftest mest med 
luftpistol hjemme, men her synes 
jeg det er gøyest å skyte med 
finpistol. Det er veldig gøy når jeg 
treffer godt på blinken hver gang! 
Sier Alva.

Alva er på norgesmesterskapet 
sammen med mamma Anne-
Jeanette Todal Galta og pappa 
Erik Todal. Hele familien begynte 
kun for et par år siden å skyte i 
Horten pistolklubb.

– Jeg gikk først på turning og 
et par andre fritidsaktiviteter, 
men det er skyting jeg liker best, 
konstaterer Alva før hun gjør seg 
klar til å gå ut i løypa.

Grunneieren på Dagali har gitt signaler om at løypa som ble bygget til NM kan la stå og bli brukt også i fremtiden.
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UNG REKRUTTERING SOM MÅL-
SETTING

Bård Kirkeeng - instruktør på 
nybegynnerkursene til Horten og 
omegn pistolklubb - er veldig glad 
for at det er så mange ungdommer 
fra dem som deltar på årets NM 
i feltskyting. Men rekrutteringen 
av ungdom til sporten har ikke 
kommet av seg selv.

– Vi har gjort det til et mål å 
rekruttere ungdom. Vi prøver 
å gjøre treningene ikke bare til 
å handle om å stå å skyte på en 
blink og å drille teknikk, men 
også gjøre noe som gjør treningen 
gøy. Personlig liker jeg best 
presisjonsskyting, men det kan 
bli litt monotont i lengden, slik 
at noen ganger gjør vi noe helt 
annet på trening - for eksempel 
det å skyte på bowlingkjegler eller 
annet.

Horten og omegn pistolklubb 
har også benyttet seg av Norges 
idrettsforbunds initiativ Skadefri 
for oppvarming og av NSFs 
skyteskole.

– Øvelsene i S’kadefri er både 
morsomme og engasjerende, 
samtidig som de forebygger 
skader. Vi følger også NSFs 
skyteskole, selv om vi har endret 
et par punkter slik at det passer 
bedre til våre behov.

Ute i løypa er det tydelig at 
ungdomstreningene hos Horten 
og omegn pistolklubb har bidratt 
til mestringsfølelse og glede for de 
unge skytterne under NM i 
feltpistol:

– Jeg traff på nesten alle 
blinkene denne gangen! 
Smiler Alva etter å ha skutt 
ferdig på en av feltbanene 
på Dagali.

Det ble delt ut en rekke medaljer i ulike klasser gjennom hele mesterskapet. Her får Eirik Bækkevold fra Brummunddal Pistolklubb gullmedalje 
etter omfattende omskyting med 10 skyttere i klassen finfelt. Det var totalt hele 224 skyttere i klassen og hard konkurranse om førsteplassen. 
Sølvet gikk til førsteårssenior Vegard Forsberg fra Hokksund pistolklubb og bronse gikk til Peter Ekblom fra Sola pistolklubb.
Se flere foto fra medaljeseremoniene her. 

Alva-Cassandra Todal Galta (12) 
fra Horten og omegn pistolklubb 
synes det var gøy å delta på 
norgesmesterskapet.

http://www.skadefri.no/
https://www.skyting.no/nsf-skyteskole-en-god-start-pa-en-lang-skytterkarriere/#barn-og-ungdom
https://www.skyting.no/nsf-skyteskole-en-god-start-pa-en-lang-skytterkarriere/#barn-og-ungdom
https://www.facebook.com/pg/Breddeidrettskomiteen-i-NSF-1239726499459444/photos/
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Revolverskyttere i aksjon under NM i feltpistol 2019.

Det ble flere runder med omskyting i løpet av mesterskapet. Her skytes det på bowlingkjegler under omskyting for revolverfelt.
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- JEG BLE ROLIG 

OG HOLDT FOKUS 

Hokksund pistolklubb (Hpk) har et samarbeid med valgfaget friluftsliv på Eknes ungdomsskole. 
Det begynte for noen år siden med at alle elevene på valgfaget fikk én dag på skytebanen hvor de 
fikk skyte med ulike våpen en vårdag på slutten av semesteret.

 // TEKST OG FOTO: Hokksund pistolklubb //

Tilbudet ble etter hvert så 
populært at man dessverre ble 
nødt til å begrense dette til kun 
valgfaget for friluftsliv for 10. 
klassingene. Dette er en dag 
hvor pistolklubben bruker en del 
resurser i form av instruktører, 
ammunisjon  og så videre og på 
dette området stiller Hokksund 
pistoklubb sine medlemmer seg 
raskt til disposisjon selv om det 
betyr at de må bruke fridagene 

sine. Det å kunne se og oppleve 
elevers mestringsglede er noe 
unikt er svaret man får når man 
spør klubbens medlemmer om 
hvorfor de stiller så mannsterke 
opp.

Når elevene besøker Hokksund 
pistolklubb sin skytebane preges 
besøket av godt miljø med 
trygge, kvalifiserte instruktører 
i et bredt aldersspenn fra 19 år 

til 60+, hvor skyting er i fokus. 
Hverken klær, skoleprestasjoner, 
hjemsituasjon eller liknende er 
relevant. Det gir elevene en pause 
fra hverdagens jag, mas, stress og 
press fra både venner, bekjente, 
lærer og foresatte. Gutter eller 
jenter, med eller uten diagnoser 
– på skytebanen stiller alle likt. 
Det å se en elev med tung ADHD 
holde fokus i fire timer i strekk, 
pugge regler og ladetabeller er 

Elever fra Eknes ungdomsskole 
deltar på aktivitetsdag på Hokksund 
pistolklubb sin skytebane.
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noe helt unikt og oppleves sjelden 
på skolebenken. Derfor er det 
så viktig å gi dem et sted hvor 
også disse elevene kan skinne og 
oppleve mestrings i hverdagen. 
Tillit under ansvar er noe de 
sjelden møter og da få tilliten det 
innebærer og holde et våpen i 
hånden gir en positiv følelse for 
flere elever. Som en av elevene 
selv sa etter at aktivitetsdagen var 
over:

– Når jeg var med på 
skytebanen så var det som 
om alle maurene i blodet mitt 
ble borte. Jeg ble rolig og 
klarte å holde fokus.

Når man er på banen, så lærer 
elevene respekt for våpen og 
voksne. I tillegg så lærer de 
pusteteknikker, noe de kan 
bruke når hverdagens stress, 
rastløshet og press innhenter 
dem. De vil også kunne trene 
opp konsentrasjonen. På den 

måten snikinnlæres både respekt, 
pusteteknikk og fokusering, noe 
som resulterer i mestring og 
mindre konflikter både i skole og i 
fritidssammenheng.

HVORFOR SKYTING?

Mange opplever det å være 
ungdom, og spesielt dersom du 
har noen tilleggsutfordringer 
som en vanskelig periode i livet. 
For mange så er skytebanen et 
sted hvor de kan finne ro. Det 
er det liten tvil om, og NTNU-
studien «Skytetrening for elever 
med konsentrasjonsvansker» 
har pekt på at skytetrening har 
positiv innvirkning på barn med 
konsentrasjonsvansker. Årsakene 
til dette kan være mange, men 
i hovedsak er nok noe av det 
viktigste faste regler og rutiner 
med lite rom for forhandlinger, 
umiddelbar respons på skytingen 
samt repetert læring, men med 
muligheter for forbedring.

Når man snakker med lederen 
i Hokksund pistolklubb, Cato 
Brekke og han kan få drømme 
seg litt bort, så vil det være og 
ha et tilbud lik det Rennebu 
skytterlag har i samarbeid med 
Rennebu kommune og prosjektet 
«Skyting for mestring». Her er 
elevene som deltar prosjektet på 
skytebanen en time i uken. Der 
brukes skytesporten som nøkkel 
til at flere elever i skolen skal 
kunne oppleve mestring. Noe som 
igjen vil gi ringvirkninger som økt 
motivasjon og bedre selvfølelsen.

Det at for eksempel Sparebanken 
Øst bidrar økonomisk gjør 
at Hokksund pistolklubb for 
muligheten til å oppgradere 
anlegget og på den måten øke 
rekrutteringen. Det gjør at 
Hokksund pistolklubb kan utvide 
tilbudet til flere ungdomsskoler 
og nå enda flere ungdommer, noe 
som er gledelig.

Hokksunds pistolklubbs medlemmer stiller som instruktører for elevene på dugnadsbasis.

https://www.ntnu.no/ilu/skyting-mestring
https://www.ntnu.no/ilu/skyting-mestring
http://www.skytingformestring.no/
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GOD NORSK INNSATS I

EUROPEAN GAMES

Totalt ni norske skyttere dro tidligere i sommer til det for andre gang arrangerte European Games. 
Dette er et kompakt idrettsarrangement med totalt 23 disipliner, mer enn 4000 deltakere, 15 idret-
ter og 50 deltakende nasjoner og blir også omtalt som «Europas OL».

 // TEKST: Oda Løvseth //

Olympiatoppens tropp bestod av 
totalt 38 utøvere fra 10 forskjellige 
idretter. For Skytterlandslaget 
representerte Malin Farsjø, 
Jørgen Engen og Erik Watndal 
skeet, mens Katrine Lund, Jenny 
Stene, Jeanette Hegg Duestad, 
Simon Claussen, Henrik Larsen 
og Vegard Nordhagen utgjorde 
rifletroppen.

Under lekene ble det deltatt i både 

mixed og individuelle øvelser. I 
rifle var øvelsene 10 meter luftrifle 
individuelt og mixed, 50 meter 
helmatch individuelt og 50 meter 
mixed team liggende. For skeet ble 
det skutt en runde individuelt og 
mixed team.

JUNIORENE IMPONERTE I 
SENIORMESTERSKAP

Nordmennene markerte seg godt 

under lekene i den hviterussiske 
hovedstaden.

Jeanette Hegg Duestad ble 
nummer fire etter endt finale på 
10 meter luftrifle. Dette ble hennes 
andre fjerdeplass på to dager etter 
en fjerdeplass bare kort tid før i 
mixed team-konkurransen med 
Henrik Larsen. Etter strålende 
skyting ble det likevel tap mot 
Tsjekkia i bronsefinalen. 

Malin Farsjø i aksjon under European 
Games 2019 i Hviterussland.
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I kvalifiseringen hadde hun 627,0 
poeng og var nummer tre av de 
42 skytterne i konkurransen før 
finaleskytingen. De åtte beste kom 
videre, der det til slutt stoppet 
rett utenfor pallen for 20-åringen. 
Jenny Stene ble i samme øvelse 
nummer 27 med 623,0 poeng.

Også guttene leverte under sin 
individuelle skyting. På 10 meter 
luftrifle bet vi oss merke i den 
fabelaktige skytingen til junioren 
Vegard Nordhagen. Med ny 
personlig rekord innledende med 
629,6 poeng kom han seg videre 
til finale. Der kjempet han lenge 
om seieren, men ble til slutt 
eliminert på en femteplass.

Nordhagens prestasjon i European 
games settes i ekstra stor respekt 
da han i finalen skjøt bedre enn 
noen gang og slo blant annet 
de siste tre års europamester, 
russiske Vladimir Maslennikov.

FINALEPLASS PÅ JENNY IGJEN 

Jenny Stene viser også denne gang 
hvilken solid konkurranseskytter 
hun er og kvalifiserer seg til finale 
etter god skyting i utfordrende 
forhold under helmatchen på 50 
meter. 

Etter 1162 poeng og en 7. plass 
innledende åpnet Jenny sterkt 
i finalen. Med god kne- og solid 
liggendeskyting var det duket 
for medaljekamp i siste stilling 
som er stående. Dessverre ble 
skytingen noe for tynn i starten, 
og selv om opphentingen på de 
siste fem skuddene var god måtte 
Jenny forlate finalen sammen 
med tyskeren Jolyn Beer med 
henholdsvis 7. og 8. plass. 

NESTEN FOR GUTTENE PÅ 50 

METER 

På 50 meter for guttene ble det 
mye «nesten». Den snart rutinerte 
helmatchskytteren Simon 
Claussen var en hårsbredd unna å 
kvalifisere seg til finale. Etter 1171 
poeng innledende endte han på 
9.plass bare 2 poeng fra finale. 

Også lagkompisen Henrik Larsen 
havnet utenfor finale på en 
11.plass med 1169 poeng. 

SKEET-TRIOEN PÅ DET JEVNE 

Erik Watndal ble nummer ni etter 
120 treff på sin skeet skyting. Det 
var bare en due for lite til å få 
shoot-off om finaleplass. 
Svensken Stefan Nilsson tok 
seieren i finalen, som med ett treff 
mer enn Watndal fikk shoot-off 
om finalen han senere skulle 
vinne. 

Jørgen Engen ble nummer 19 med 

115 treff på sine 125 duer. Malin 
på sin side nummer 25 med 103 
treff denne gangen. 

På mixed team-skytingen sto 
Malin og Erik i par. De skjøt en 
god runde midtveis, og ble til slutt 
nummer 12 etter seriene 43-47-
44. Som til sammen ga 134 treff. I 
veldig varierende vær og vind gikk 
italienerne seirende ut. 

GODE FORBEREDELSER TIL 
TOKYO 2020

Alle Europas beste skyttere deltar 
i European games, som samlet 
idrettsutøverne til et europeisk 
mini-OL med alt det innebærer. 
Ni norske skyttere kvalifiserte 
seg gjennom fjorårets sterke 
resultater og Skytterlandslaget 
benyttet mesterskapet i Minsk til 
forberedelse før OL i Tokyo 2020, 
der Norge så langt er garantert 
deltagelse med minst fire skyttere. 

Vegard Nordhagen (til venstre) under finalen på 10 meter luftrifle i European Games 2019.
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DIREKTESENDT NM-FEST

I STAVANGER

For andre året på rad arrangerte særforbundene i Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping 
den sportslige storsatsingen NM-veka i Stavangerregionen. Fra Norges Skytterforbund var det NM 
Bane Pistol arrangert av Rogaland Skytterkrets som stod i sentrum, og NRK produserte TV-sending 
direkte fra NM-finalene på Forus Sportssenter.

 // TEKST OG FOTO: Haakon Stensrud //

NM-veka ble for første gang 
arrangert i fjor, og initiativet ble 
en stor suksess. Konseptet til 
storsatsingen er å samle en rekke 
norgesmesterskap i ulike idretter 
på samme sted og sende finalene 
fra disse direkte på NRK for å vise 
bredden og mangfoldet i norsk 
idrett. Initiativet fortsatte med 

uforminsket styrke i år med enda 
flere idretter. Der det i fjor var 
24 idretter representert under 
NM-veka ble det i år satt opp 
TV-sendinger fra hele 39 ulike 
idretter kringkastet direkte fra 
Stavangerregionen.

Blant alle disse idrettene var 

det skytesporten som ble sendt 
først i NRKs omfattende NM-
veka-sending. NM-finalene i 
silhuettpistol og sportspistol ble 
sendt på TV’er over hele landet fra 
Forus Sportssenter i Stavanger. 
Bak produksjonen hadde et team 
på 15 mann jobbet iherdig med 
å sette opp kameraer og teknisk 

NRK rigget opp til en fullverdig 
sportsproduksjon på Forus Sportssenter
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DIREKTESENDT NM-FEST

I STAVANGER
utstyr i dagene før finalen.

SÆREGNE UTFORDRINGER

– Det har vært mye arbeid og 
planlegging med NM-veka 
og dette er nok den største 
idrettsproduksjonen redaksjonen 
produserer i år, forteller NRK-
produsent Håvard Blekastad 
Almås.

Foruten skyting dekket Almås og 
hans team direktesending fra fire 
andre idretter i løpet av NM-veka, 
noe han synes både var spennende 
og utfordrende.

– Alle idrettene har sine særegne 
utfordringer som vi må løse, og 
vi prøver å gjøre alle sportene 
så seervennlige som mulig. For 
skyting sin del hadde vi noen 
utfordringer med grafikken som 
viser resultatene i fjor - og den 
gangen endte vi opp med å løse 

det ved å manuelt punche inn 
resultatene etter hvert som de 
kom inn. Det sier seg selv at det 
ble ganske klønete og det ble ikke 
så lett for TV-seerne å følge med. 
I år har vi derfor lagt ned mye 
arbeid i å få våre grafikksystemer 
til å snakke med Megalinks 
elektroniske systemer, forklarer 
Almås.

Han forteller videre at TV-
sendingen ikke hadde vært mulig 
å gjennomføre uten god hjelp fra 
de frivillige ildsjelene i Rogaland 
Idrettskrets som arrangerte NM 
Bane Pistol.

– Deres hjelp og råd har vært 
uvurderlige. Vi gjør så godt vi 
kan for å sette oss inn i idrettene 
vi skal dekke på forhånd, men 
det hadde vært vanskelig å 
gjennomføre uten å kunne 
benytte oss av den kunnskapen og 

erfaringen de sitter på.

BEDRE GJENNOMFØRING

For Rogaland Skytterkrets var 
dette andre året de arrangerte 
NM Bane Pistol i forbindelse 
med NM-veka og de tok med seg 
mange erfaringer fra fjorårets 
arrangement med seg i år.

– I fjor hadde vi så og si slått 
på plass siste spiker på Forus 
Sportssenter like før NM-veka 
startet. Så for oss var det den 
gangen ikke bare NM-veka som 
var nytt og litt ukjent, men også 
vår splitter nye bane, forteller 
nestleder i Rogaland Skytterkrets, 
Thomas Strøm.

– Siden i fjor har vi imidlertid 
blitt bedre kjent med banen og 
fått muligheten til å planlegge og 
koordinere litt bedre med NRK 
og NM-veka. Blant annet var lyset 

Det var godt oppmøte til den direktesendte finalen i silhuettpistol.
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vi hadde på skivene i fjor litt for 
sterkt, slik at vi nå har installert 
nye lys som kan dimmes. I tillegg 
har vi fått på plass nytt lydsystem 
og en rekke andre ting som gjør 
at arrangementet flyter bedre i 
år. Bak alt dette flotte arbeidet 
står det mange fantastiske 
ildsjeler som har jobbet mange 
dugnadstimer og ikke minst tatt 
seg fri fra jobben for å få til dette, 
og jeg vil gjerne få si tusen takk til 
dem for deres innsats! Sier Strøm.

EKSTRA NERVER

Direktesendingen av finalen 
gikk i år derfor mye bedre enn 
i fjor, og gjorde det mulig for 
seere over hele landet til å 
få et innblikk i pistolskyting. 
Samtidig ble NRK-kameraene 
også et ekstra spenningsmoment 
for finaledeltagerne. I øvelsen 
silhuettpistol herrer tok den svært 
meritterte pistolskytteren Pål 

Hembre fra Bærum PK seieren 
etter en svært jevn finale. Hembre 
har en lang skytterkarriere 
og kunne etter denne seieren 
skilte med hele 141 NM-titler, 
men måtte selv innrømme at 
direktesendingen gjorde at det var 
litt flere nerver til stede her enn 
ved andre NM’er.

– Jeg er selvfølgelig svært fornøyd 
med seieren, men startet dårligere 
enn jeg ville. Jeg følte jeg var litt 
passiv og litt nervøs til å begynne 
med, men heldigvis løste det seg 
mot slutten selv om det var bare 
såvidt, sa Hembre til NRK etter 
finalen.

NM-VEKAS FREMTID

NM-veka er en suksess som 
Norges idrettsforbund satser 
videre på, men fra 2020 vil ikke 
lenger arrangementet kun være i 
Stavanger, men gå på rundgang 

i Norge. I 2020 er NM-veka i 
Hamar/Stange, mens Sarpsborg 
er vertskap i 2021. I tillegg vil det 
også bli arrangert et pilotprosjekt 
for NM-veka med fokus på 
vinteridrett 25.–29. mars 2020 på 
Lillehammer som vil bli fulgt opp 
Trondheim og Stjørdal i 2021.

– Vi gleder oss til å utvikle 
NM-veka videre, og ser frem til 
fortsettelsen, sier Ingrid Haukvik-
Jensen, Prosjektleder for NM-
veka i Norges idrettsforbund.

Du kan se hele direktesendingen 
av NM-finalene i pistol på NRK 
Nett-TV ved å trykke her.

NRKs sportsjournalist Ole Kristian Stoltenberg og Esten Murbreck, vararepresentant i NSFs styre, var kommentatorer i direktesendingen.

https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2019/MSPO48350219/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2019/MSPO48350219/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2019/MSPO48350219/avspiller
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https://wcbf.myshopify.com/
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NY NORGESREKORD

SATT UNDER NM I PPC

NM i Precision Pistol Competition (PPC) gikk av stabelen i midten av juni i regi av av Farris 
Sportsskyttere på Larvik Skytesenter, og det ble satt ny norgesrekord under mesterskapet.

 // FOTO: Espen Halvorsen //

Norgesrekorden ble satt av Sjur 
Authen fra Oscarsborg PK i 
øvelsen Standard Revolver 2,75″ 
med 476 poeng av 480 mulige. 
Mesterskapet ble ellers tatt godt i 
mot av skytterne som deltok.

– Tilbakemeldingene fra skytterne 
om arrangementet og banene 
var utelukkende positive selv om 
værgudene ikke var helt med oss 
på søndag morgen. Mye tyder på 
at klubben vil bli forespurt om å 

være arrangør for et nytt NM så 
man skal ikke se bort fra at Farris 
Sportsskyttere, Larvik kan ønske 
velkommen til nytt stevne neste 
år, sier Espen Halvorsen fra Farris 
Sportsskyttere.

Last ned fullstendig 
resultatliste fra mesterskapet 
på skyting.no her.

INTERESSERT I Å BEGYNNE Å 
SKYTE PRECISION PISTOL COM-
PETITION (PPC)?

PPC er en skytegren der man 
med pistol eller revolver skyter 
på avstander fra 3 til 50 meter. 
Man skyter fra faste standplasser 
men i forskjellige stillinger og 
på forskjellige tider. Det kåres 
norgesmester i totalt fire klasser. 
Disse fordeler seg på revolver og 
pistol samt korte og lange øvelser.

Les mer om PPC på skyting.no.

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2019/06/resultatliste-nm-ppc-2019.docx
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2019/06/resultatliste-nm-ppc-2019.docx
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2019/06/resultatliste-nm-ppc-2019.docx
https://www.skyting.no/pistol/ppc-1500/
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Skytter i aksjon under NM i PPC på Larvik skytesenter.

Norgesrekordblinkene.
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I 1995 lanserte Walther sin 
første luftpistol drevet av press-
luft, LP 200. Denne pistolen ble 
produsert parallelt med CP200. 
Sistnevnte var en CO2-pistol og 
gikk av moten i 1998. LP200 ble 
produsert fram til 2001, men al-
lerede året før i 2000 kom LP300 
på markedet, med innovative løs-
ninger, tekniske forbedringer og 
en vektreduksjon på i underkant 
av 200 gram. LP300 ble i 2005 
avløst av LP300XT som kom med 
absorber, nyutviklet rekyldemper 
og et forbedret avtrekk.
I 2010 kom LP400 og i 2018 
lanserte Walther pistolen LP500 
som vi skal se nærmere på her. 
LP500 lanseres i flere konfigu-

LETT Å SKYTE GODT MED
I 1953 markedsførte Walther sin første luftpistol, symptomatisk nok kalt LP53. Denne pistolen som 
var utviklet under ledelse av Fritz Walther var i produksjon fra 1953 til 1976. Som en kuriositet kan 
det nevnes at det er denne pistolen James Bond poserer med på filmplakaten «From Russia with 
Love». I perioden fram til 1981 produserte Walther flere modeller med oppspenningsmekanisme. I 
1980 lanserte Walther sin modell CP1, og kastet seg derved på CO2 bølgen som skulle komme til å 
revolusjonere luftpistolskytingen. 

// AV HANS OLAV BJELVIN //

rasjoner som Economy, Compe-
tition, Expert og Meister. Den 
testede versjonen er en Walther 
LP500 Expert. Denne leveres 
enten med mekanisk eller ele-
ktronisk avtrekk og tegner å bli 
den mest populære versjonen av 
LP500.

I mars 2018 stiftet undertegnede 
for første gang bekjentskap med 
Walthers nye luftpistol LP500. 
Dette var under dette årets IWA-
messe i Nürnberg. Jeg fikk en 
lang prat med fabrikkens repre-
sentant som stolt kunne berette 
at dette var en nyutviklet luft-
pistol hvor negative erfaringer 
fra tidligere kreasjoner var tatt 

i betraktning og rettet opp, og 
hvor Walthers stolte tradisjoner 
hva angår innovasjon og kvalitet 
var holdt i hevd. Et langt liv som 
lærer har imidlertid lært meg at 
det ikke er hva du sier som betyr 
noe, men hva du gjør. Men der 
og da, mens jeg holdt pistolen i 
hendene, var det ikke vanskelig 
å være enig med Waltherfabrik-
kens representant. Vanskeligere 
var det dog å skille seg av med 
pistolen til en siklende finne, som 
nærmest hadde falt på sine knær i 
sin iveren etter å få kjenne på vi-
dunderet. Men fra spøk til luftpis-
tol. Walthers nyutviklede LP500 
ga der og da et solid inntrykk. 
Særlig med tanke på det mekani-

WALTHER LP500 EXPERT
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ske og det elektroniske avtrekket 
som er innbyrdes utbyttbart og 
ellers alle justeringsmuligheter 
med hensyn til tilpasning. At du i 
tillegg kan fargesette luftpistolen 
i din egen stil er en artig detalj

Som skytternytts lesere allerede 
har fått med seg, har jeg allerede 
laget en presentasjon av pistolen 
(se side 26 i Skytternytt #1 2018 
her). Nå, når jeg omsider har fått 
den i hende, skal vi se nærmere 
på hvordan den er å skyte med. I 
tillegg skal vi se på tekniske de-
taljer av betydning. Dette blir en 
omfattende rapport, men den nye 
Walther LP500, er i mine øyne, 
en så vidt betydningsfull luftpis-
tol, at den fortjener det.

Når det gjelder pistolens juster-
ingsmuligheter, er det ingen som 
kommer i nærheten. Her står 
Walther helt alene på arenaen. 
Jeg har sagt det før og jeg gjentar 
det gjerne. Walther sine skjefter 
er nydelige å holde i og skjeftets 
justeringsmuligheter er uende-
lige. Du løsner skruen i bunnen 
av skjeftet og bender og bøyer, 
tilter og vrir til skjeftet er der det 
skal være. Så er det bare å teite til 
settskruen igjen og vips så er du i 
luftpistolhimmelen. Du tar grepet 

nede i 45 grader, lukker øynene, 
løfter pistolen, åpner øynene og 
ser på siktemidlene som har den 
perfekte plasseringen.Så er det 
skjeftets utforming. Det passer 
perfekt til min hånd. Det er som å 
stikke handa ned i en leverstamp, 
som vi sier her oppe i skreimøl-
jeland.

Hvorfor kan ikke de andre pis-
tolprodusentene lage likedanne 
skjefter som Walther? Vel nå ble 
det kanskje vel subjektivt dette 
her, men pluss i margen skal 
Walther ha. Så er det avtrekker-
ens justeringsmuligheter. De er 
også i en helt annen divisjon. Her 
kan du justere i høyde og lengde, 
vinkle og tilte til du får avtrek-
keren helt dit avtrekkerfingeren 
din vil ha den. Jeg har vært borti 
alt av konkurransepistoler på 
markedet. De har alle gode just-
eringsmuligheter for individuell 
tilpasning av avtrekkeren, men 
det lille ekstra som Walther har 
mangler de. Pluss i margen også 
her. Nå er skjeftet justert, avtrek-
keren likeså. Kornet er justert til 
den bredden man vil ha, og skuret 
har akkurat den åpningen man 
trives med. Så da er det bare å gå 
i gang. Det eneste skåret i gleden 
er baksiktet, som jeg helst hadde 

sett kunne la seg justere med fin-
grene. Det heter seg at man ikke 
kan få alt her i verden, men her 
kunne man det. Det hadde ikke 
vært vanskeligere enn å lage skru-
ene som justerer høyde og side 
4–5 mm tykkere og serratert dem 
så hadde man vært der.

Walther LP500 er lett å skyte 
godt med. Vekta gjør den lett og 
holde, og balansen gjør den lett å 
holde i ro i sikteområdet. Avtrek-
ket er nydelig og justerskruvene 
for avtrekket er lette å komme til.

Man har justert lengden og 
tyngden på fortrykket, likeså 
tyngden på trykkpunktet og nå 
veier pistolen inn med god mar-
gin, akkurat slik man vil ha det. 
Når man skrur av luftsylinderen, 
åpenbarer det seg en slisse under 
løpet, hvor man kan fore på med 
vekter om ønskelig. Her leverer 
Walther med på kjøpet hele 1 - 
én vekt på 10 gram, som du kan 
flytte på frem og tilbake. Dette er 
for dårlig. Ja, det er mildt sagt di-
rekte kjipt. En slik 10 grams vekt, 
koster en fis i ørkenen å produs-
ere. Her burde Walther servert 
med på kjøpet så mange vekter 
som det går å få plass til. Lufts-
ylinderen består av en komposit-

Her sees den elektroniske 
avtrekksmekanismen. Over 
denne i høyre bakkant sees 

ladekontakten for ladingen av 
det elektroniske avtrekket.

https://issuu.com/skyting/docs/skytternytt_1_2018
https://issuu.com/skyting/docs/skytternytt_1_2018


26

tlegering i karbon og aluminium 
og tåler et trykk på 200 bar. Den 
har en levetid på maksimum 20 
år, men etter 10 år skal den inn 
til fabrikken for godkjenning. Er 
sylinderen uskadd og tilfredstiller 
Walthers krav vil den bli godkjent 
for nye 10 år.

Pistolen er meget lett å lade. 
Ladeporten åpnes nesten av seg 
selv og ladningen går enkelt.

Så sikter man og tar avtrekk. 
Det høres et lite smell og hvis 
man kjenner godt etter, kan man 
innbille seg at man kjenner en 
liten bevegelse i skuddøyeblikket. 
I dette øyeblikket settes blant 
annet tre ting i funksjon. Den 
nykonstruerte rekyldemperen, 
«stabilizeren» som Walther har 
valgt å kalle det portede løpet 
og absorberen, som er en vekt 
inne i mekanismen og som virker 
motsatt av rekylen for å eliminere 

denne. Disse tre tingene virker i 
perfekt harmoni med hverandre 
og tar bort rekylen og stabiliserer 
pistolen i skuddet.

Et lett trykk på avtrekkeren er 
nok til å aktivere det elektroniske 
avtrekket. Dette i sin tur er en 
liten kompakt enhet, som lett lar 
seg bytte med en mekanisk enhet 
eller omvendt. Dette er et konsept 
ingen andre luftpistolprodusenter 
kan skilte med. En morsom detalj 
er hvordan man kan kontrol-
lere effekten på batteriet. Her 
holder man inne avtrekkeren til 
en lysdiode gir fra seg et blått 
lys. Så slipper man avtrekkeren 
og teller hvor mange blink som 
følger. Et blink representerer 500 
avfyringer. Så fire blink tilkjen-
negir at man har 2000 avfyringer 
igjen. For å komme til ladekon-
takten til batteriet, må skjeftet 
av. Dette løsner man med en 
skru på venstre side av skjeftet. 

Denne skruen representerer det 
Walther kaller memoryfunksjo-
nen, i og med at skjeftet kommer 
på samme plass gang etter gang 
etter demontering. Batteriet kan 
lades gjennom en USB-kabel i 
den medfølgende laderen, eller 
via en USB-port på en PC. Ett 
minutts lading representerer 100 
avfyringer. Fullt oppladet batteri 
tar 20 minutter. En annen pos-
itiv detalj er at det elektroniske 
avtrekket slår seg selv av etter 
rundt 20 minutter i ubenyttet 
tilstand. Eller for å være helt 
eksakt, når pistolen ikke er i bruk 
vil elektronikken automatisk gå 
over i stand by-modus. I stand 
by-modus blinker diodelampa 
hvert andre sekund i 20 minut-
ter. Etter dette blinker lampa to 
ganger i sekundet i tre minutter 
før det elektroniske avtrekket slår 
seg av.

Ladeporten med låst ladearm.
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Walther LP 500 kommer i plastkoffert med det du behøver av verktøy og utstyr, som lader og manual (ikke avbildet).

SIKRING AV SKYTEBANER 

   Sikkerhet

   Kvalitet

   Lang levetid

Annonse:

https://www.thrane.no/en/
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TILBAKEBLIKK
Tiden går så alt for fort. Hendelsene er mange, og de fleste går  

raskt i glemmeboken. La oss ta et lite tilbakeblikk.  

// AV BJØRN MYRSET, SKYTTERBJORN@GMAIL.COM  //

BJØRN MYRSET  
TAR DYPDYKK I GAMLE  
ÅRBØKER OG IDRETTS- 

LEKSIKON, OG DRAR  
FRAM GLEMTE GLIMT  

AV HISTORIENS  
GANG. 

2009 – 10 år siden, hva skjedde?

Denne gang ser vi bare 10 år tilbake i tid til 2009. Inntrykkene er mange, ettertank-
ene likeså. Erfaringen er klar og understøtter det NSF har startet på med skytterland-
slaget: Det må satses ungt. Norge tok historiske seks gull, fem sølv og en bronse i EM 
i Kroatia dette året. Norge hadde i 2009 Europas beste juniorlag herre med Kristoffer 
Skjelland i spissen. Han tok sølv på EM luft på vinteren og gull i EM på både 60 lig-
gende og 3x40, samt tre laggull for Norge under europamesterskapene dette året.

Kristoffer Skjelland hadde et godt år på 
skytebanen i 2009.  Foto: Harald Strømnæs
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La oss se på realitetene i dette suk-
sessfulle året 2009. 

ADMINISTRATIVT:

Dette er året etter OL i Kina, som 
sportslig ga NSF en opptur via 
Tore Brovold sin sølvmedalje i OL, 
hadde allikevel vært et litt turbu-
lent år for NSF. Og mange lente 
seg derfor året etter litt tilbake og 
vurderte sin fremtid. For det had-
de vært støy før OL i forbindelse 
meduttak, og det ble en del støy 
under mesterskapet også av ulike 
årsaker, masse nye administrative 
utfordringer, og oppsummert ser 
det ut til at det ble et år med mye 
mediaoppmerksomhet som slet på 
alle i lederposisjoner, og da også 
på utøverne. 

NSF får dette året nemlig en bren-
nende fakkel i fanget, da statsfor-
valtningen kommer med et utspill 
til ny våpenforskrift, med mange 
særs dramatiske tiltak, som krevde 
at hele skytter Norge kastet seg 
rundt, forente seg, og satte i gang 
utredningsarbeid for å «bøte på 
boten» Dette måtte tas på alvor og 
jobbes med skikkelig, før fristen 
til høringsuttalelsen var ute. NSF 
jobber dessuten intenst dette året 
sammen med hovedarrangøren for 
å klargjøre for EM 10m på hjem-
mebane i 2010 i den vakre trøn-
derbygda Meråker.  

Fagkomité Rifle hadde fortsatt 
masse styr å ta tak i 2009, i det 
en av landets uttatte EM-skyttere 
trakk seg på grunn av uoverens-
stemmelser i forbindelse med 
toppidrettsplanen, herunder 
bruken av private trenere under 
landslagsoppdrag. Utøveren ville 
ikke signere avtalen og da ble det 
støy igjen. 

Fra årsberetningen viser tallene at 
økonomien i forbundet var sunn 

og god, og at rekrutteringen hadde 
skutt fart da hele 200 nye skyttere 
fra 10 nye klubber hadde blitt med 
på rekrutteringsskytingen.

LØVENSKIOLDBANEN

Prosjektrenovering av Løven-
skioldbanen - et meget tungt og 
velutviklet arbeid - ble ferdigstilt 
og overlevert Bærum kommune, 
som et samlet prosjekt av alle 
interessenter. Nå var NSF spent 
på tolkningen av forslaget opp mot 
Markaloven, og hvilke konklusjon-
er Bærum kommune ville komme 
frem til. Ildsjeler fra Oslo og Aker-
shus RTT igangsatte prosjekt ele-
ktroniske skiver. Det ble dette året 
satt opp 20 elektroniske skiver på 
50m-banen, og kastemaskinene på 
lerduebanen ble også byttet ut. 

KONGEPOKALER OG HEDERS-
BEVISNINGER

De to som har størst innflytelse 
på rifledelen av norsk toppidrett i 
dag - leder av toppidrettskomitéen 
Ingrid Stubsjøen fra Oslo Ø, og 
dagens landslagstrener Espen 
Berg-Knutsen fra Nordstrand - 
vant hver sin kongepokal dette 
året. Stubsjøen etter seier i NM på 
10m luft, Berg-Knutsen etter seier 
på 60 skudd liggende i NM.

Unni Nicolaisen ble etter 32 år 
i ESC, hvorav de siste 8 som 
president, takket av under Gen-
eralforsamlingen i forkant av 
EM i Kroatia. Hun ble utnevnt til 
ærespresident i ESC. 

SPORTSLIG – ENERNE KOMMER 
FRA STANGE OG ROMEDAL

La oss gå tilbake til sporten og se 
hva som skjedde dette året - året 
etter sommer-OL i Kina. Som i 
2008 var det Tore Brovold fra Øst-
landske sportskyttere, som sto for 
den største internasjonale prestas-

jonen dette året, da han vant EM 
på smått fantastiske 150 duer, som 
med maksimum score selvfølgelig 
var tangering av verdensrekorden. 

EM-gull ble det også på Veb-
jørn Berg fra de samme slettene, 
han vant sågar WC-finalen i 60 
liggende på 50m og tok bronse på 
300m. Gull ble det også på Ole 
Magnus Bakken i Nordisk mester-
skap i luftrifle. Gyda E. Olssen 
fra samme klubb tok laggull i 
EM, mens også Ida Frydenlund 
fra denne flate bygda med store 
skytetradisjoner ved hovedstaden 
på Hedmarken var også med i EM. 

GLEDELIGSTE

Norge ble beste riflenasjon i 2 
EM: Å rangere prestasjoner er 
en krevende sak, men av de aller 
gledeligste prestasjonene dette 
året skjedde i kvinneklassen: Kris-
tina Vestveit og Gyda Ellefsplass 
Olssen fikk trønderen Anne Marit 
Nordløkken med på laget og tok 
faktisk hjem Laggullet fra EM i Ts-
jekkia i luftrifle. Både Kristina og 
Gyda var med i finalen etter 396, 
Anne Marit endte som nummer 
11, bare poenget bak. Det viser 
jevnhet og styrke. 

Vi tar også med laggullet i samme 
EM 10m til juniorene Kristoffer 
Skjelland, Harald Solberg og 
Ole Kristian Bryhn. Laggull ble 
det også på EM 50m for junior-
herrene, sågar både i match og 
liggende. Trioen Skjelland Brynh 
og John T. Larsen fra VBS, herjet 
med motstanderne i Kroatia der 
Norge igjen ble beste riflenasjon.  

En annen som gledet NSF-or-
ganisasjonen stort dette året var 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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VM-bronsen til unge Therese 
Holm fra viltmål-VM i Heinola i 
Finland. Den medaljen kom også 
overraskende med 10m rifla. Dette 
var stor stas, og beleilig, året før vi 
selv skulle arrangere dette mester-
skapet. 

Når gutta leverte topp lagskyting, 
smittet det også over på jentene. 
Tre andre elever fra NTG-fab-
rikken på Kongsvinger: Ingrid 
Stubsjøen, Marianne Berger og 
Anna Hjelmevoll kapret bronse i 
matchøvelsen i EM. 

Som vanlig er, var også Norge 
denne gang med i medaljekampen 
på 300m. May Elisabeth Nordahl 
kom hjem med sølv etter 577 på 
2x30 dette året. Odd Arne Bre-
kne gjorde det samme på liggen-
deøvelsen, mens favoritten Veb-
jørn Berg, som ble skytterkonge 
både i 2008 og i 2009, tok en ny 
EM tittel - denne gang i standard-
gevær på 300m. 

UTVIKLING

Lerdue hadde 12 nye norske 
rekorder dette året, 4 mann klarte 
125 duer på skeet innledende og 
2 mann klarte 150 duer sammen-
lagt. Økonomien var anstrengt 
etter OL-satsingen året i forveien, 
men fagkomitelederen var fornøyd 
med økt ammunisjonssalg og stor 
aktivitetsøkning. Forøvrig var 
sesongen hans, selv om han var 
utenfor i VM, full av 3. og 4. plass-
er som beviser han alltid hører 
hjemme blant finaleskytterne i 
skeetøvelsen. I EM hvor Brovold 
vant, ble Harald Jensen nummer 4 
og det ble sågar lagsølv med Jonas 
Filtvedt som tredjemann på laget. 

PISTOL

På pistol må vi til Nordisk for å 
finne oppturene. Pål Hembre fra 
Bærum pk, klarte sølv på luft, 
mens Julie Lekvem fra Stord, 
kapret bronse på kvinnenes 10m 
øvelse i Tsjekkia. Som det var 
på den tiden, preges resultatene 
hjemme av skyttermaskinen Pål 
Hembre. Av 19500 registrerte 

medlemmer i grenen pistolskyt-
tere, var det i 2009 dog med 
sannhet å melde et stykke opp til 
verdenstoppen. Pål sin 10. plass i 
grovpistol i EM ble årets behold-
ning ut over de nevnte medaljer i 
nordisk. 

Men tilbake til ingressen: Det må 
satses ungt.

Statistikken viser nå at nesten in-
gen av de hardt satsende ungdom-
men som var med og preget re-
sultatene i Norge eller EM i 2019, 
fortsetter 10 år senere. Dette aner 
jeg er kommet for å bli. Dersom 
ikke vi ansetter folk i staten eller 
i organisasjonen på lik linje med 
andre nasjoner eller andre idretter 
i dette landet, med bare det mål 
for øyet å kapre medaljer, må vi 
satse på ny rekruttering, foredling 
fra NTG, og regionlagene. Da må 
de hentes inn når de går inn i U16 
klassen, for det er der de tar avg-
jørelsen for sin fremtid.

Seierspallen på 300m rifle, 3x20 skudd under EM i Kroatia i 2009. 
F.v. May Elisabeth Nordahl, Charlotte Jacobsen, Berit Olsson.



31

Sliter du med skyttersynet?
Uklart korn, uklar blink, uklart siktebilde?

Vi komponerer komplette brilleløsninger for hagleskyttere som trenger brillekorreksjon.
Alt komponert på modeller fra Rudy Project.

 Send meg brilleseddel på epost, eller som bilde med mobilen.
Jeg kommer med uforpliktende anbefaling.

Følg oss påOptiker mnof Jan Brekke tlf. 916 38 941

Annonse:

Kristina Vestveit var en av de norske jentene som 
sikret laggull i 2009. Foto: Martti Kaunulainen.

http://www.skytterbriller.no/
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Taracorp selger ferdig legerte 
barer kalt Magnum Alloy. The 
National Rifle Association (NRA) 
har i The American Rifleman 
testet legeringen. Det var 6.34% 
Sb, 1.95% Sn, 0.23% As og 0.064% 
Cu. Hardhet etter 2 dager var 15.6 
BHN og 17.9 BHN etter 72 dager. 
Varmebehandling ved 460 oF (238  
oC)  i 55 minutter ga 27 BHN. Merk 
at ved varmebehandling må det 
være arsenikk til stede.

For få til legeringen 92-6-2 må 
en legere brukte pipebeslag fra 
«skraphandlere», tilnærmet 100% 
bly, med legering som inneholder 
Antimon og Tinn. I det forrige 
årtusen var det rikelig tilgang på 
forskjellige typer setteribly, brukt 
i avis -og boktrykkerier. Ekvivalent 
med betegnelsen setteribly brukes 
også betegnelsen type bly. Det er 17 
forskjellige type metaller. Men den 
vanligste er linotype eller eutektisk 
legering. Eutektisk betyr at både 
Bly, Antimon og Tinn størkner, det 
vil si krystalliserer seg ved samme 
temperatur på trippelpunktet 
252oC (486 oF). Legeringen består 
av 12% Antimon, 4% tinn, 0.08% 

Jeg vil drøfte hvilke utfordringer dagens skyttere står overfor om de 
ønsker å støpe sine egne blyprojektiler (Pb Bullets). Grunnstoffer som 
forekommer i blyblandinger til støping av Bullets: Med kjemiske symbol-
er angitt er de vanligste Pb;Bly, Sb;Antimon, Sn;Tinn, As;Arsenikk, Cu;Kob-
ber. I slutten av det forrige årtusen forsket Taracorp Industries i USA frem 
følgende blanding som den beste med hensyn på støpekvalitet, hardhet 
i BHN (Brinell Hardnes Number) og økonomi: 92% Pb, 6% Sb og 2% Sn. 
Alle kommersielle tilvirkere av Pb Bullets inkludert Klette ANS bruker den 
legeringen.
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Arsenikk, 0.08% Kobber og 83.84% 
Bly. Hardheten for Linotype er 22 
BHN. Stort sett alt typemetall en 
får tak i er eutektisk. Det kan også 
forekomme monotype-bly. Det er 
enkeltbokstaver for håndsetting. 
Legeringen består av 15-7-0.08-
0.06-77.86. Hardheten for 
monotype-bly er 28 BHN. Blander 
en to deler med platebly og en del 
med linotype-bly vil legeringen 
være som Magnum Alloy. Blander 
en 3 deler med platebly og en 
del monotype får en også den 
legeringen.

Brinell er meget velegnet for 
støpere av Pb Bullets siden 
Brinell Hardhet tallet er direkte 
proporsjonal med hardheten. For 
eksempel i en legering, vil en BHN 
på 20 representere nesten eksakt 
det dobbelte av hardhet og styrke 
i forhold til 10 BHN.

Nå for tiden er det ikke så lett å få 
tak i type bly. Brødrene London, 
Stokstad og andre har sendt det 
ut av landet for destillering av 
de dyre bestanddelene som Tinn 
og Antimon er. Antimon har et 

LADEHJØRNET 
WILLY KLETTE ER KULE-

PRODUSENT  
OG HAR LANG OG BRED 
ERFARING MED LADING.  

I DENNE SPALTEN DELER HAN 
AV SIN KUNNSKAP OG 

ERFARINGER. 

smeltepunkt på 1167 oF (631 oC). 
En jerngryte oppvarmet med 
Propan vil være svakt rødglødende 
før metallet smelter. Det en gjør er 
å knuse Antimonet med en slager, 
svært krystallinsk, og blande det 
med 50% bly. Da vil smeltingen 
starte ved  477 oF (247 oC) og vil 
være avsluttet ved  930 oF (499 oC). 
Så fyller en legeringen i former, 
for eksempel eggkartonger. Siden 
vil denne 50/50 Sb/Pb-legeringen 
lett smelte i en ordinær støpegryte. 
Tinn kan en ofte få eller få kjøpt 
brukt. I de tusen hjem er det mange 
tonn med tinnpokaler og tinnfat 
med gravering til 70-årsjubilanten. 
«Skraphandlere», miljøstasjoner 
og loppemarkeder kan også være 
kilder til tinn. Husk at til en masse 
på 100 kg legering, trenger en bare 
2 kg med tinn. Bruk aldri mer enn 
2% tinn, ikke blir støpekvaliteten 
bedre og ikke øker hardheten 
særlig. Det eneste som øker er 
utgiftene.  En kan naturligvis også 
legere med loddetinn, prøv å få tak 
i 100% Sn. Bøyer du stangen hører 
du et skrik, tinnskriket.
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Forslag til en kalkyle på hva 
100 kg 92-6-2 legering vil 
koste:

92 kg Pb til 15 kroner/kg: 
1380 kroner

6 kg  Sb til 90 kroner/kg: 
540 kroner

 2 kg  Sn til 40 kroner/kg:  
80 kroner

Sum:     
2000 kroner 

Tabellen under viser hva som skjer 
med BHN når massen med tinn 
minker:

1:10 Sn/Pb 11.5 BHN. 
1:20 Sn/Pb 10 BHN. 
1:30 Sn/Pb 9 BHN. 
1:40 Sn/Pb 8.5 BHN. 
100 % Pb 5 BHN.  

Nå er det vel kanskje noen lesere 
som har tenkt å starte støping, som 
blir litt motløse over dvelingen ved 
92-6-2. Men det er ved hastigheter 
over 875 feet per second (fps) 
en trenger Magnum Alloy. De 

vanligste kalibrene som trenger 
Antimonlegert bly er 9x19 mm, .38 
Super, .40 S&W, 10 mm, .357 M, 
.41 M og .44 M.

Ved å se i ladetabeller konstaterer 
en raskt: .32 S&W Long Lapua 
98 gn WC har v0= 826 fps, .38 
Special RWS Geco 148 gn WC har 
v0=705 fps, .45 ACP 200 gn H&G 
no. 68 har v0=816 fps. Til disse og 
andre kalibre som for eksempel 
.45 Colt kan en bruke en bly/
tinn-legering. Da åpner det seg 
store muligheter for støpere av Pb 
Bullets. Det frivillige skyttervesen 
har utstrakt skyting på 15 m med 



34

.22 Long Rifle patroner. Ved å 
samarbeide med et skytterlag, eller 
NSF-klubb med innendørsbane, 
kan en få projektilfangerbly svært 
billig. Bly er spesialavfall, så ofte 
må lagene og klubbene betale for 
å bli kvitt blyet. En annen kilde 
er også blypottene som anvendes 
i NSF ved luftvåpenskyting, 
når de kitter seg sammen i en 
projektilfanger. Kaliber .22 Long 
Rifle har antydning til Antimon i 
legeringen for å gjøre prosjektilene 
en tanke hardere. Men i praksis er 
det rent bly når en skal bestemme 
legeringen. Det gjelder også 
blypotter.

Det er avbildet en støpegryte 

fra Magma Engineering Co, 
Phoenix. Den heter Master Pot 
og har en kapasitet på 40 pund 
eller 20 kilogram bly, spenningen 
er 240 Volt og effekten er 1500 
Watt. Velegnet til å legere bly 
til blybarrer. Stort sett alt som 
kommer fra Magmafabrikken er 
klassifisert som «Products of War», 
så en trenger eksporttillatelse 
fra det amerikanske 
handelsdepartementet. Det har 
Klette ANS. De støpegrytene en får 
tak i Norge ellers, har egentlig for 
liten kapasitet og effekt; 4 pund, 
2kg; 10 pund, 5kg og 20 pund, 10 
kg.


