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Presidenten har ordet
Da kan jeg igjen konstatere at jeg ikke lider av skrivekløe. Touch systemet er innført , men jeg har
tilpasset det til LFT for flere fingre. (Let – Finn – Trykk)
I tillegg kom høstens forkjølelse og satte en effektiv stopper for skrivereier den siste uka. Lå nok
like utslått som mange av de figurene flere av våre medlemmer har hatt oppgjør med gjennom året.
Året ja. For første gang på ganske lang tid, fikk man avviket et Nordisk Mesterskap for håndvåpen
disiplinene våre her i landet. Det var selvfølgelig Kongsberg Metallsilhuettskyttere som måtte stå
for dette. De har uten tvil landets beste bane i denne sammenheng. Banen ble også gjenstand for en
større forbedring og oppussing i forkant av Nordisk.
Jeg følte nok litt engstelse i forhold til tidsskjema, men en dyktig entreprenør, fikk ordnet voller og
mye annet. Noen iherdige dugnadsarbeidere møtte også, men selvfølgelig ble nok litt vel mye lagt
i hendene på enkeltpersoner, det samme skjedde også under mesterskapet. Slik fører lett til
unødvendig utbrenning av innsatsvillige personer. En bedre styring av dugnaden hadde helt sikkert
vært positiv i forhold til seinere behov for hjelp.
Mesterskapet gikk for øvrig som forventet, tids skjema ble hold ganske bra. Vi fikk sommerens
antagelig beste vær, noe som selvfølgelig skulle tilsi mange gode resultater, men nei! Det kraftige
lyset spilte nok de aller fleste noen alvorlige puss. I grov revolver, ble vinner resultatet 37, et
uvanlig resultat i disse tider. Det var også få fulle hus i de øvelsene som tradisjonelt kryr av det.
Gledelig var det uansett at Norge tok med seg mange mesterskaps titler.
Ellers må jeg si at NMF´s sponsing i forhold til banebygging og utbedring har kommet godt med.
KMS fikk tildelt hele beløpet som var vedtatt satt av på Generalforsamlingen 2007. I fjor fikk
Notodden PK midler som gjorde klubben i stand til og arrangere grov stevner for håndvåpen. Et
noe amputeret NM i øvelser som ikke ble avholdt under Nordisk, ble arrangert i begynnelsen av
september.
Når dette skrives, har vi fått henvendelse fra Finland om hvor mange starter vi regner med fra
norske skyttere, svar utbedes innen første uke i januar. E-post om dette må sendes meg eller
sekretæren. VM går av stabelen i Heinola med start 5.7 og avslutning 19.7.08. Dette inkluderer
diverse møter og offisielle åpningsseremoni, så selve VM øvelsene tar nok ca. ei uke.
Jeg har også mottatt info fra Sverige, at de ønsker og arrangere Nordisk for pistol 5-8.6.08 i
Fredriksberg. For begge mesterskapene vil det komme formell invitasjon seinere.
Ellers har forbundet jevnlig henvendelser fra klubber/grupper som ønsker opptak i forbundet. Enkelte
av disse er nok hva jeg vil kalle ”økonomiske” flyktninger, men antallet er vel av en slik art at det
ikke utgjør noe verken for oss, eller NSF som de synes å ”flykte” i fra.
Vi får selvfølgelig håpe at tilgangen på nye medlemmer også fører til økt aktivitet. Litt synes å røre
seg, gledelag var det uansett med NM på fin rifle i Alta. Har fått noen kommentarer og utvekslingene
rundt det, og konklusjonen har vært at det var en positiv opplevelse. Kanskje vi kan få opp aktiviteten
på riflesiden. Det kan hende det kan bli et bra miljø også noen mil nord for Buskerud.
Da tror jeg slutt ordet får være.
Godt Nytt år
Hilsen Presidenten
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NORGES METALLSILHUETT FORBUNDS

11. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Norges Metallsilhuett Forbund har den glede å ønske alle representanter fra våre klubber/lag velkommen
til generalforsamling:

LØRDAG 16. Februar 2008 Klokken 15.00.
Generalforsamlingen vil bli avholdt i Klubbhuset v. Bolkesjø skytebane. Det vil bli gitt en enkel
servering.

DAGSORDEN
1.

Godkjenne generalforsamlingen og dagsorden

2.

Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne protokollen.

3.

Godkjenne de fremmøtte delegater

4.

Årsberetning for 2007

5.

Regnskap for 2007

6.

Fastsette kontingent for 2009

7.

Orientering om endringer i teknisk regelverk

8.

Innkomne saker og forslag

9.

Budsjett for 2008

10.

Fastsette kategorier for CUP

11.

Premiering av CUP-vinnere, utdeling av hedersbevisninger

12.

Valg

Forslag til generalforsamlingen kan kun fremsettes av klubber/lag som har betalende medlemmer i NMF. Det vil si
at klubbmedlemmer stiller sine forslag gjennom sine klubber/lag.
I følge våre lover skal innkomne forslag være styret (v/ presidenten) i hende senest 3 uker før generalforsamlingen
(dvs. Senest 25. januar-2008). 2 uker før generalforsamlingen vil alle forslag bli sendt til kontaktpersonene, slik at
de kan diskuteres i klubber/lag.

NB: Kontaktpersonene i klubbene må gi melding til styret (v/ presidenten) om hvor mange
representanter det kommer fra den enkelt klubb, slik at vi kan bestille mat og drikke til
rett antall personer. Melding gis senest 25.01.2008

Delegater til NMF generalforsamling
•
2 delegater fra hver klubb/lag + 1 delegat pr. tiende betalt medlem utover dette, men maksimalt 5
delegater. (Eks. 11-20 medlemmer = 3 delegater)
•
NMFs styre inkl. varamenn
Vel møtt !
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Nordisk Mesterskap metallsilhuett rifle i Fredriksberg
Tekst og foto: Nikolay Mustaparta
Vi var tre norske delegater som reiste til Fredriksberg i Sverige for å delta i Nordisk mesterskap. De
svenske arrangørene virket nesten overrasket over at Norge skulle stille med et nasjonalt lag på fin
rifle, noe som får meg til å tro at det kan være en stund siden sist det skjedde. Jeg har ikke så langt
klart å finne ut av hvor lenge siden det er, da det for tiden er litt vanskelig å oppdrive resultatlister
for rifle konkurransene.
I Sverige ble vi godt mottatt, og da den svenske arrangørstaben var noe i minste laget ble en av de
norske deltakerne benyttet som standplassleder i det tidsrommet svenskene skulle skyte selv. Svensk
– Norsk samarbeid er kanskje en ide for å få gjennomført flere riflestevner i tiden fremover.
Skytingen, som gikk over lørdag 26. og søndag 27. mai 2007, forløp uten voldsomt store
overraskelser. Finnene er fortsatt helt utrolig gode til å skyte med rifle, svenskene midt i laget og vi
stakkars norske skyttere måtte nøye oss med en individuell bronse og en tredjeplass for fin rifle
laget.
Undertegnede er forresten godt fornøyd med den ene individuelle bronsen. Dette var det første
større stevnet med den nye rifla, og så langt viser rifla seg å ha vært verdt prisen. Til neste sesong
blir det ny kikkert, og forhåpentligvis noe mer skyting og trening - før nordisk.

To tredjedeler av det norske laget: Kurth spotter for Sigfrid
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Siste tredjedeler av det norske laget: Nikolay i aksjon

På grunn av forestående eksamener måtte undertegnede starte på sin reise mot Trondheim før
premieutdelingen fant sted. Det kan være noe av forklaringen på at en av de finske deltakerne fikk
med seg bronsemedaljen som hørte hjemme i Norge. Det er vel ikke så lett å sortere når over
halvparten av de norske deltakerne også har finsk etternavn.
Turen gikk forholdsvis greit fra Fredriksberg til Trondheim, med unntak av et tilfelle med nesten
hjerteinfarkt for sjåføren. Jeg kom kjørende i godt driv, hastigheten kan muligens ha vært litt over
den tillatte hastigheten på stedet. Stedet var passeringen av grensen mellom Sverige og Norge,
ingen grensestasjon og egentlig ikke så mye som forteller at man passerer en landegrense.
Etter å ha oppdaget at jeg var kommet inn i Norge så jeg en bil som innhentet meg, jeg regnet med
at føreren av bilen ønsket å kjøre forbi, men det var før blålysene ble slått på. Da regnet jeg med at
jeg kunne få et forklaringsproblem med tanke på den lille hastighetsoverskridelsen jeg fortalte om
litt tidligere. Jeg stoppet ved første mulighet, som var rett rundt neste sving noe som antyder at de
i bilen bak meg var godt kjent i området.
Jeg så i speilet at en uniformert person steg ut av den andre bilen og kom bort til bilen min, jeg
åpnet vinduet og forberedte meg på å finne fram vognkort og førerkort. Da sa personen i uniform:
God dag, det er fra tollvesenet!
Jeg har vel aldri før vært så glad for å se en toller, selv om han nesten skremte på meg
hjerteinfarkt. Tollerne (det var to av dem i bilen) ønsket å se litt i bilen, noe de fikk lov til.
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Jeg har via det lokale politikammeret fått våpnene mine registrert i et Europeisk våpenpass, og
det virket som om tollerne synes det var veldig greit. Jeg informerer også tollerne om at jeg har
meldt våpnene inn i Sverige via internett, og får vite at når jeg har våpenpass så trenger jeg ikke å
gjøre det. Virker som om alt er veldig enkelt med det nye våpenpasset, jeg anbefaler det i alle fall
til alle som skal reise utenlands med våpen.
Turen videre til Trondheim gikk uten store uhell, og hvis man ser bort fra en episode med en
”traktorsti” som GPSen lurte meg inn på så var det ingen mindre uhell heller.
Dersom noen lurer på det kan jeg for øvrig nevne at eksamenene ble bestått med god margin.
Kanskje metallsilhuettskyting er en god forberedelse til eksamen?
NMFs utskremte medarbeider

Finske Marko Nikko tok storeslem under mesterskapet

Big Bore Hunting
Marko Nikko
Claes Jansson
Nikolay Mustaparta
Seppo Semi
Mika Miskala
Unto Järvinen
Kari Semi
Antero Lindberg
Kurt Paulsen
Veteran
1 Johnny Modig
2 Bengt Nilsson
3 Lars Ivarsson
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

Fin
Swe
Nor
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Nor

33
25
22
21
20
19
18
17
13

Swe
Swe
Swe

24
14
11

Big Bore Silhuett
Marko Nikko
Seppo Semi
Mika Miskala
Claes Jansson
Antero Lindberg
Nikolay Mustaparta
Unto Järvinen
Kari Semi
Kurt Paulsen
Veteran
1 Johnny Modig
2 Bengt Nilsson
3 Lars Ivarsson

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fin
Fin
Fin
Swe
Fin
Nor
Fin
Fin
Nor

36
27
21
21
19
16
15
13
11

Swe
Swe
Swe

31
24
11
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Small Bore Light
Marko Nikko
Kari Semi
Seppo Semi
Mika Miskala
Unto Järvinen
Antero Lindberg
Claes Jansson
Nikolay Mustaparta
Sigfrid Mustaparta
Kurt Paulsen
Veteran
1 Johnny Modig
2 Bengt Nilsson
3 Lars Ivarsson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Big Bore Agg
Marko Nikko
Seppo Semi
Claes Jansson
Mika Miskala
Nikolay Mustaparta
Kari Semi
Antero Lindberg
Unto Järvinen
Kurt Paulsen
Veteran
1 Johnny Modig
2 Bengt Nilsson
3 Lars Ivarsson
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Small Bore Agg
Marko Nikko
Kari Semi
Seppo Semi
Claes Jansson
Unto Järvinen
Mika Miskala
Antero Lindberg
Nikolay Mustaparta
Sigfrid Mustaparta
Kurt Paulsen
Veteran
1 Johnny Modig
2 Bengt Nilsson
3 Lars Ivarsson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Big/Small Agg
1 Marko Nikko
3 Claes Jansson
2 Seppo Semi
Veteran
1 Johnny Modig
2 Bengt Nilsson
3 Lars Ivarsson
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Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Swe
Nor
Nor
Nor

36
25
22
22
21
20
19
18
13
7

Swe
Swe
Swe

31
21
18

Small Bore Silhuett
Marko Nikko
Seppo Semi
Claes Jansson
Kari Semi
Unto Järvinen
Antero Lindberg
Mika Miskala
Nikolay Mustaparta
Sigfrid Mustaparta
Kurt Paulsen
Veteran
1 Johnny Modig
2 Bengt Nilsson
3 Lars Ivarsson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fin
Fin
Swe
Fin
Nor
Fin
Fin
Fin
Nor

H+S
33+36
21+27
25+21
20+21
22+16
18+13
17+19
19+15
13+11

Sum
69
48
46
41
38
37
36
34
24

Swe
Swe
Swe

24+31
14+24
11+11

55
38
22

Fin
Fin
Fin
Swe
Fin
Fin
Fin
Nor
Nor
Nor

L+S
36+30
25+26
22+29
19+27
21+23
22+21
20+22
18+17
13+12
7+11

Sum
66
51
51
46
44
43
42
35
25
18

Swe
Swe
Swe

31+25
21+24
18+18

56
45
36

Fin
Swe
Fin

B+S
69+66
46+46
48+51

Sum
135
92
99

Swe
Swe
Swe

55+56
38+45
22+36

111
83
58

BBR - Team
1 Finland
Marko Nikko
Seppo Semi
Mika Miskala
2 Sweden
Johnny Modig
Claes Jansson
Bengt Nilsson

SBR - Team
1 Finland
Marko Nikko
Seppo Semi
Antero Lindberg
2 Sweden
Johnny Modig
Claes Jansson
Lars Ivarsson

Fin
Fin
Swe
Fin
Fin
Fin
Fin
Nor
Nor
Nor

30
29
27
26
23
22
21
17
12
11

Swe
Swe
Swe

25
24
18

33+36
21+27
20+21
158
24+31
25+21
14+24
139

36+30
22+29
20+22
159
31+25
19+27
18+18
148

3 Norge
Nikolay Mustartarta
18+17
Sigfrid Mustararta Paulsen 13+12
Kurth-Selmer Paulsen
7+11
78
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Åpent stevne Eidsvoll 4.-5. august 2007
Eidsvoll Sportsskyttere bygger nå ut sin bane til å omfatte også metallsilhuett. Fin rifle holdene var de første som ble
satt opp, og de første som ble tatt i bruk.
ESS arrangerte sitt første approberte metallsilhuettstevne 3.-5. august 2007.
Det ble arrangert skyting med fin rifle og luftrifle. Samt den uoffisielle øvelsen Fin Rifle Kombi (Alta variant).
Luftrifleskytinga i Alta i juli ble det ikke noe av, så da blir ESS den første klubben (så vidt jeg vet) som arrangerer et
approbert luftriflestevne.
Luftrifle skytes på samme figurstørrelse som luftpistol (1:10), men på noe lengre avstand. Luftpistol skytes på avstandene
5, 10, 15, og 20meter. Mens Luftrifle skytes på 20, 30, 38,5 og 50 meter.
Noe vind gjorde luftrifleskytinga vanskeligere enn nødvendig, og den er ikke enkel i utgangspunktet. Selv om jeg tror
treningsmengden har litt å si her også, så ble undertegnede slått av en nybegynner innen metallsilhuett. At denne
nybegynneren i tillegg benyttet lånt våpen (undertegnedes) viser jo at nybegynneren, Bård L. Pedersen, har potensial
til å bli en god metallsilhuettskytter. Jeg ønsker han lykke til videre, og kan love han at han skal få hardere konkurranse
neste gang vi møtes på standplass med luftrifle.
Selv satte jeg ny norsk rekord på Fin Rifle Fri, og slo dermed rekorden som Arvid Simonsen satte i Alta. Jeg regner
med Arvid kommer til å gjøre det han kan for å ta tilbake rekorden neste gang han skal skyte den øvelsen. Jeg vil gjøre
mitt beste for å forbedre resultatet mitt.

Sigfrid Mustaparta Paulsen under en serie i Fin Rifle Produksjon
10
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Et par lokale skyttere i Fri: Pål Erik Ruud og Hans Kristian Hoelsæter
Eidsvoll har arrangert klubbmesterskap i metallsilhuett pistol tidligere, men dette er første gang det arrangeres approbert
metallsilhuett og første gang det arrangeres fin rifle på Eidsvoll. Eidsvoll Sportsskyttere er en gjeng med skyttere som
er positive til nye ting, nye skytegrener og de er spesielt interessert i skyteformer som er artige. Når man ser etter
artige skyteformer stiller metallsilhuett skytingen sterkt, og det at skytingen er artig er hovedgrunnen til at ESS ønsket
å starte med metallsilhuett.
Metallsilhuett er artig å holde på med, men deltagerne på dette stevnet fikk også oppleve at det er vanskelig. Det vi har
lært av dette er at vi må trene mer med luftrifle, og at vi må skyte når det er vindstille.
I tillegg til de offisielle øvelsene ble det på Eidsvoll arrangert Fin Rifle Kombi (Alta variant):
* rifle kal. .22 med kikkert tillates kun stående stilling.
* rifle kal..22 med diopter tillates også knestående stilling.
* rifle kal. .22 med åpne sikter tillates alle stillinger, også liggende.
Man velger hvilken av disse stillinger/siktetyper man ønsker å skyte, og konkurrerer på ellers like vilkår med de som
skyter i andre stillinger og med andre typer sikter.

Fin rifle kombi
Nikolay Mustaparta
Bård L Pedersen
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Sikte Klubb
Våpen
Dipoter ESS Anschutz 54
Kikkert ESS Anschutz 54

Kylling
3+4
1+1

Gris
4+4
1+0

Kalkun Bukk
4+3
4+4
1+1
1+1

Sum
30
7
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I tillegg til Fin Rifle Kombi ble det skutt en sammenlagt øvelse.
Fin Rifle Kombi Sammenlagt:
* De som skyter alle tre variantene i Fin Rifle Kombi (Alta variant) konkurrerer om en sammenlagt premiering.
* Det ble tillatt at skyttere, før skytingen startet, kunne velge om de vil bruke Fin Rifle Silhuett eller Fin Rifle
Produksjon resultatet sitt i Sammenlagt Fin Rifle Kombi.
* Det ble også tillatt at skyttere i etterkant av skytingen kunne velge om de ville bruke Fin Rifle Silhuett eller Fin Rifle
Produksjon resultatet sitt i Sammenlagt Fin Rifle Kombi. Dersom de ønsket å bruke den løsningen måtte de bruke det
dårligste av de to oppnådde resultatene i Fin Rifle Produksjon eller fin rifle silhuett.
Skytterne kan i alternativ 2 velge om de vil bruke et av de tidligere nevnte resultat, eller skyte på nytt.

Fin rifle kombi Sammenlagt
Nikolay Mustaparta
ESS
Bård L Pedersen
ESS

Åpne
7
5

Diopter
30
12

Kikkert
23
7

Sum
60
24

Red.anm. : For øvrige resultater (approberte øverlser) se www.ms-skyting.no

Bård L. Pedersen jubler etter en fin serie i Luftgevær
Det var overraskende stor deltakelse til å være første MS fin rifle konkurranse på Eidsvoll, og flere av de som bare
kom innom for å se endte opp med å skyte en serie eller flere. Det var hyggelig stemning på standplass, og med tilbud
om både utedo og oppvarmet klubblokale til skytternes disposisjon ser det ut til at det blir flere MS konkurranser på
ESS sin bane.
For Eidsvoll Sportsskyttere
Nikolay Mustaparta
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Ledig verv som

Redaktør av Silhuetten
Nåværende redaktør har fratrått vervet og etterfølger ønskes på plass snarest.
Vi ønsker å komme i kontakt med en person som kan arbeide selvstendig med
oppgaver knyttet til:
* innkreving/utarbeidelse av materiale til bladet
* kontakt med sponsorer, annonsører, klubbmedlemmer, kontaktpersoner og styret
* sammenstilling av bladet i PageMaker (eller andre programmer om ønskelig)
* oppfølging av trykking og utsendelse
Honnorar etter nærmere avtale med forbundsstyret
Nærmere opplysninger om vervet fås ved henvendelse til president eller visepresident
(se side 2)
Søknad sendes som E-post til egilh@email.com

Julenissen på vei tilbake til Nordpolen

SILHUETTEN NR. 2 2007
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Savner du:
BESTENOTERINGER (40 av 40)
NORGESREKORDER
NASJONAL/NORDISK KLASSIFISERING
TERMINLISTE
?

Skjekk ut

http://www.ms-skyting.no/
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METALLSILHUETTSKYTING - EN SPORT FOR ALLE SKYTTERE
Vi har skivene Du behøver - Bukk, Kalkun, Gris, Kylling. De er godkjente av
Sveriges Metallisilhuett Forbund som innskytingsskiver ved stevner og som
feltskytingsskiver for Magnum feltskyting.
BIG BORE
........st Bukk
........st Kalkun
........st Gris
........st Kylling

(95x85cm)
(65x85cm)
(80x45cm)
(45x40cm)

8:00
8:00
5:20
4:00

FIELD PISTOL
........st Bukk
........st Kalkun
........st Gris
........st Kylling

(50x42cm)
(42x40cm)
(42x40cm)
(42x40cm)

4:80
4:40
4:40
4:40

SMALL BORE
........st Bukk
........st Kalkun
........st Gris
........st Kylling

(40x40cm)
(40x40cm)
(40x40cm)
(40x40cm)

4:00
4:00
4:00
4:00

Priser i SEK netto før export
til Norge
Utgifter for frakt kommer i tillegg.
Betalingsvilkår 10 dgr netto.
Målene viser papirstørrelsen.
BESTILL NÅ!
Navn........................................................
Telefon....................................................
Adresse..................................................

BIG BORE RIFLE - REDUSERT
................................................
........st Bukk

........st Kalkun
........st Gris
........st Kylling

(60% av BIG BORE
- 60x40cm) 6:40
(42x40cm)
(42x40cm)
(42x40cm)

4:40
4:40
4:40

SMALL BORE RIFLE
........st Bukk
(30x20cm)
........st Kalkun
(30x20cm)
........st Gris
(30x20cm)
........st Kylling
(30x20cm)

3:20
3:20
3:20
3:20

SILHUETTEN NR. 2 2007

Postadresse...........................................
...........................................
Med vennlig hilsen
GLA MÅLMATERIEL
Margretelundsvägen 91,
184 60 Åkersberga
Sverige
Tlf.: 00-46-8540 225 27
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E-Blad

ADRESSEFORANDRING:
Nr.:______________

NAVN:_______________________________

KLUBB:_________________________________________________
GAMMEL
ADRESSE:_______________________________________________
POSTNR./STED:__________________________________________
NY
KLUBB:_________________________________________________
NY
ADRESSE:_______________________________________________
POSTNR./STED:__________________________________________
E-POST: _________________________________________________
Sendes til:
(eller)
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egilh@email.com
Egil Helgheim, Olavs gate 21, 3612 KONGSBERG
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