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Krudtkassen
Sommeren går på hæld medens disse
linjer skrives. Selv om mange har været
begrænset af Corona, er det alligevel
blevet til nogle stævner hen over sommeren. Det første jeg deltog i var hos
Ribe Stift Sortkrudtsskytter. De afholdt
et stævne i forbindelse med 100 års dagen for genforeningen af Danmark. Der
var køb/salg/bytte, skydning med lange
og korte skydere. Endvidere var der
westernskydning og ved middagstid var
der salutering udført af en ung kanonér
i fin uniform. Jeg havde en lang og
hyggelig snak med ham og der var en
ting jeg studsede over. Han fortalte han
havde søgt optagelse i et kanonér lav.
Han var blevet afvist med begrundelsen
at han ikke var gammel nok. Jeg håber
det bare er en enkelt gammel gnavpot
og ikke den generelle holdning! Han
kendte ikke ret mange kanonerer og
jeg må tilstå at jeg heller ikke kender
så mange. Jeg kunne godt tænke mig
at lav, kystbatterier, reenactment og så
videre lavede en fælles kontaktliste så
man vidste hvad der var af interessante
muligheder. Jeg vil gerne være bindeled
hvis det skulle have interesse.
For første gang deltog jeg i Farsø træf.
Det var rigtigt hyggeligt med nogle
sjove skydninger og en masse socialt
samvær. Som jeg kunne forstå på andre,
var det nok det varmeste træf i mands
minde. Der var over 30 grader og
masser af sol. Det er ikke sidste gang jeg
deltager hvis jeg får mulighed for det.
Det plejer at falde sammen med EM i
westernskydning, som jo var aflyst i år.
Så afholdt Søfælde Sortkrudtsskytter
DM i westernskydning på Skallebølle
centeret. Det er første gang det afholdes

på Fyn. Et rigtigt godt stævne og på trods
af dårlige vejrudsigter havde vi ikke en
eneste skydning i regnvejr. Stævnet lå desværre samme weekend som terrrænskydning, men jeg tænker ikke lige det er
samme klientel som deltager der. Det var
eneste weekend det kunne lade sig gøre,
så det kunne ikke være anderledes.
Der har været mange andre skydninger
rundt omkring. Det er dejligt at se at
krudtbasserne stadig kan komme ud af
døren.
Jeg deltog også i Skytteunionens repræsentantskabsmøde som endte før det
var begyndt, idet der ikke var nok til at
man kunne vedtage noget. Der var en del
tilmeldte som ikke kom til mødet. Det
synes jeg er rigtig dårlig stil og spild af tid
og penge. Det er vigtigt at man deltager i
generalforsamlinger og andre møder, så
demokratiet kan vokse sig stærkt.
Husk: En sortkrudtskytte vil altid holde
hovedet koldt, hjertet varmt og krudtet
tørt. Så skal det nok gå alt sammen.

Jan Chopart
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Dødsfald.
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Redaktøren præsenterer

Annica Pedersen, 54 år skudt
sortkrudt siden midt 90’erne, i
Nordjyske Sortkrudtskytter.
Jeg er ikke helt klar over hvornår jeg fik interessen for skydning, den har jeg vel altid haft
og jeg har haft jagttegn siden
først i 80’erne, og har altid elsket jagten på hønsefugl med
mine sorte Settere.
Selve sortkrudtsskydningen
kom jeg i gang med efter jeg så
et indslag i TV Nord hvor Peter
Stephansen tonede frem og
udbredte sig om at han skulle til
VM samme år, og jeg tænkte at
det var da en fantastisk måde
at forene min interesse for
skydning med min interesse for
historie, så jeg ringede til ham,
han var let at finde i telefonbogen , der er kun en i Farsø der

hedder Stephansen, og spurgte
hvordan man kom i gang, han
sagde jeg blot skulle dukke op
til næste skydning på vores skydebane i Urhøje -et sted, os der
skød der, aldrig glemmer og resten er som man siger historie.
Siden har jeg deltaget i et par
DM’er og det er altid hyggeligt, også selvom jeg ikke har
vundet noget - DM i sig selv er
lige så meget en social event.
Derud over har jeg ikke mindst
deltaget i træf, både vores eget
Farsø træf men også en del i
Tyskland, bla det helt store i
Quickborn som jeg kun kan anbefale at tage ned og opleve,
det er altid i Pinsen.
Jeg skyder hovedsagelig forlader - revolver, folk der kender
mig vil vide jeg har en forkærlighed for Colt Walker, som er
langt lettere at skyde med end
folk tror når de ser den overdimensionerede sag første gang,
den kommer faktisk egentlig
først til sin ret på 50 m, 25 m er
ligesom for lidt til den knokkel.
i 2009 blev jeg gift med John,
så han blev hurtigt trukket ind i
sortkrudtsverdenen hvor han nu
også boltrer sig lystigt.
Annica Pedersen

Vi havde en fantastisk dag i solskinnet på skydebanerne i
Ribe stift sortkrudt. Vi var samlet på skydebane anlægget i
Måde lidt syd for Esbjerg.
Vi havde inviteret til en fejring af 100 året for genforeningen
i Sønderjylland. Vi har som alle andre været udfordret pga
Covid 19 og var ikke sikre på om vi i det hele taget kunne
afholde arrangementet. Det kunne vi heldigvis…
For at tilgodese alle medlemmer og for at skabe hygge for
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Vi havde en fantastisk dag i
solskinnet på skydebanerne i
Ribe stift sortkrudt. Vi var samlet
på skydebane anlægget i Måde
lidt syd for Esbjerg.
Vi havde inviteret til en fejring
af 100 året for genforeningen i
Sønderjylland. Vi har som alle
andre været udfordret pga Covid
19 og var ikke sikre på om vi

det således at vi både ville have
kanon salut, skydedag og en
markedsdag (selvfølgelig med
behørig afstand og masser af
håndsprit).
Kl 10.00 åbnede markedspladsen
og der var alt fra indianersadler
til die sets i mystiske kalibre.
Vi takker alle de fremmødte for
en fantastisk diversitet i varer

i det hele taget kunne afholde
arrangementet. Det kunne vi
heldigvis…
For at tilgodese alle medlemmer
og for at skabe hygge for alle
deltagere, havde vi arrangeres

og antikviteter. Vi planlægger at
afholde noget lignende senere
på året i forbindelse med vores
Match til westernlicens så man
både kan skyde og handle
samme dag.
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Kl 12.00 havde vi indhentet
tilladelse til salut med kanon.
Skulle andre være interesseret
i at skyde salut – så husk at
indhente tilladelse ved politiet i
god tid.
I forbindelse med salut – holdt
formand Erik Bergen en kort tale
og vores kanoner holdt et kort

oplæg om Genforeningen og
gennemgik derefter sikkerhed
omkring salut.
Bagefter kunne de fremmødte
skyde på banerne eller spise en
pølse.
Vi sender indbydelse til næste
arrangement ud til klubberne –
hold udkig
					
			 Per Olesen
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D. 29. aug. 2020 - DM ved Blicheregnens Sortkrudtskytter.
Tågen ligger lidt tungt over hedearealerne
omkring Karup her til morgen den 29.
august 2020.
Kursen er sat mod Mosegården på det militære øvelsesterræn ved
Flyvestation Karup, Mosegården danner
den logistiske ramme omkring årets
danske mesterskab i terrænskydning med
sortkrudtsvåben der i år gennemføres af
Blicheregnens Sortkrudtskytter. Mosegården er en gammel landejendom som
nu henhører under forsvaret og er er hovedkvarteret under mesterskabet. Her er
der ligeledes mulighed for overnatning og
ligeledes er der plads til et antal campingvogne for de gæster der kommer langvejs
fra. Blicheregnens Sortkrudtskytter har
hjemsted på Flyvestation Karup og er en
del af Idrætsforeningen Flyvestation Karup. Foreningen nyder godt af forsvarets
velvilje og benytter de militære skydebaneanlæg til træningsskydninger og til
afholdelse af lidt større arrangementer så
som arrangementet i dag.
Når lige at deltage i morgenkaffen og
de friske rundstykker inden det begynder at gå løs med diverse briefinger til
standpladskommandører og skydeledere.
Blicheregnen stiller med absolut stærkeste hold til briefinger og som skydeleder/banekommandører og Finn Elbæk
fra bestyrelsen styrer slagets gang med
rutineret hånd. Der går ikke lang tid før
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end de fleste, der har et ansvarsområde at
varetage under arrangementet er på vej
ud i terrænet for at gøre banerne klar til
at modtage gæsterne fra nær og fjern.

så vi burde få en god start på dagens
skydninger.
Inden turen går til skydeområderne når jeg lige at gribe foreningens
formand Martin Davidsen for en kort
snak.
Martin Davidsen fortæller at der i år
samlet set er deltagelse af ca. 30-35
skytter fra hele landet fordelt på følgende
foreninger.
De Falsterske Sortkrudtskytter.
Skiveegnens Sortkrudtskytter.
Nordjyske Sortkrudtsskytter.
Frederikshavn Sortkrudtskytter.
Blicheregnens Sortkrudtskytter.
Hardsyssel Sortkrudtskytter.

Inden vi forlægger til skydebanerne
aflægger vi et lille besøg hos en af vores
gæster der har taget lidt lækkerier med
for at optimerer miljøet.
Tony Redmond er ligeledes skydende
deltager og har en lille udstilling med som
trækker mange nysgerrige øjne.

Velankommet til den ene af skydebanerne, og stadig i tørvejr, er de første
skydehold godt i gang, det er de
langløbede riflers tur denne gang og
der skimtes et par Remington af svær
kaliber samt en Winchester 44-40 og
en beskeden kaliber 32 Winchester.
Forladet pistol, er ligeledes klar til
at tage kampen op med skiverne i
forterrænet. Mesterskabets yngste
deltager er i fuld gang med at få ladet
op og er snart klar til at give de øvrige deltagere kamp til stregen.

Mesterskabets yngste deltager har
afgivet skud med forladet revolver.

Finn Hjortshøj.
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DM program:
Start kl. 0800.
Morgenmad på Mosegården til Bliche
regnens medlemmer samt overnattendegæster. Afholdelse af diverse briefinger.
0840. Skydninger.
1900. Festmiddag på Mosegården for alle deltagere samt præmieoverrækkelse
Menu.
Ølmarineret svinekam m/flødestuvede kartofler
Grøn salat samt pastasalat.
Bagte lune flutes.
Som dessert islagkage
Se flere billeder side 22
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Klub
Skiveegnens
Falsterske
Falsterske
Falsterske
Blicheregnens
Blicheregnens
Blicheregnens
Hardsyssel
Blicheregnens
Blicheregnens
Falsterske
Blicheregnens
Frederikshavn
Blicheregnens

Patronladet Gevær
Navn
Kristian Østerbæk
Sten Petersen
Jesper Larsen
Verner Jacobsen
Kurt Myllerup
Ole Lenler-Eriksen
Ib Farcinsen
Lars Cortnum
Harald Kroning
Finn Elbæk
William Larsen
Hans Rytter
Wioletta Milewska
Helene Davidsen

Klub
Falsterske
Blicheregnens
Blicheregnens
Blicheregnens
Falsterske
Nordjyske

Patronladet Revolver
Navn
Jacob Larsen
Morten Schack
Helene Davidsen
Kenny Sønderborg
William Larsen
Tony Redmond

Score
30/20
29/22
28/23
28/23
27/20
27/16
26/14
24/19
24/12
22/12
20/11
19/3
18/3
17/8

Placering
1
2
3
4
5
6

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Resultater

Score
26/16
21/7
13/7
12/5
12/3
10/3

Klub
Falsterske
Skiveegens
Falsterske
Falsterske
Falsterske
Blicheregens
Frederikshavn
Blicheregnens
Falsterske

Forladet Gevær
Navn
Jacob Larsen
Mogens Thøgersen
John Jensen
Jesper Larsen
Sten Petersen
Martin Davidsen
Bogdan Przybycian
Niklas Jensen
Verner Jacobsen

Klub
Falsterske
Blicheregens
Falsterske
Falsterske
Blicheregens
Frederikshavn
Hardsyssel

Forladet Revolver
Navn
Jacob Larsen
Harald Kroning
Jesper Larsen
Sten Petersen
Finn Elbæk
Bogdan Przybycian
Lars Cortnum

Score
29/21
28/12
27/11
23/10
18/8
14/2
10/3

Score
29/20
29/17
28/19
26/18
22/9
21/13
14/5
14/4
9/9

Placering
1
2
3
4
5
6
7

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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FARSØ
TRÆF
2020
Atter I år, var der Farsø træf hos Nordjyske Sortskrudtsskytter.
Vi kom alle fredag d. 7. august. Telte,
campingvogne, huse og hvad folk ellers
slog sig ned med. Alle i højt humør, for
solen skinnede fra en skyfri himmel.

Der blev snakket ivrigt og der blev ”FØLT”
på sagerne...

Jo! Der var trængsel på banerne.
Vinderne for den enkelte disciplin blev:
Mælkekarton Skydning :
Kristian Nielsen
Ballonskydning Revolver :
Jens Westermann
Ballonskydning Gevær :
Jacob Haar Larsen

Først på dagen blev det store telt rejst. Det
var nu dejligt at bruge det som skygge i
stedet for beskttlelse fra regnen ...
Der blev skudt til den store guldmedalje,
både med riffel og revolver og pistoler.
Træfudvalget havde sammentømret nogle

konkurrencer som blev afviklet i god ro
og orden og i overensstemmelse med alle
sikkerhedsmæssige foreskrifter.
Farsø Træfs konkurrencer – med præmier
fra sponsorerne.
Mælkekarton Skydning, Ballonskydning
Revolver, Ballonskydning Gevær, Pæleskydning samt Bedste Udklædning

Pælleskydning :
Steen Petersen og Jørgen Jensen
Bedste Udklædning :
John Aaris
Fra side 22, vil vi bringe billeder fra selve
træffet. Mesterslagteren, Løgstør
Super Brugsen, Løgstør
Dav'lig Brugsen, Skarp Salling
XL-Byg, Løgstør
Spar, Suldrup
MB Jagt, Hobro
Vesthimmerlands kommune Reno Vest
Søndag var alle godt trætte og skytteforeningens område var rømmet og rengjort
inden mørkets frembrud.
På de næste sider

FARSØ
TRÆF
Fotograferet af
Dorte og Jesper Lønstrup

FARSØ
TRÆF
Fotograferet af
Dorte og Jesper Lønstrup

Masser af skønne billeder af træffet inde på:
www.nordjyskesortkrudtsskytter.dk
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FARSØ
TRÆF
Fotograferet af
Dorte og Jesper Lønstrup

Masser af skønne billeder af træffet inde på:
www.nordjyskesortkrudtsskytter.dk

FARSØ
TRÆF
Fotograferet af
Dorte og Jesper Lønstrup

Masser af skønne billeder af træffet inde på:
www.nordjyskesortkrudtsskytter.dk

Indbydelse Til Repræsentantskabsmøde 2020
Dato: Søndag den 25. oktober 2020 kl. 13.00
Sted Blommenslyst Kro,
Middelfartvej 420,
5491 Blommenslyst
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent og referent.
2. Beretninger fra: Formand-Redaktør-Diverse Udvalg.
Alle beretninger fremlægges til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget fremlægning.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af forbundets bestyrelse.
8. Valg af repræsentant til MLAIC.
9. Nedsættelse af diverse udvalg.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Eventuelt

Mød talstærkt op.
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Forhandling af krudt
√

WANO Standard

√

WANO Sporting

√

POW-EX (1.4C)

√

Schweizer #0, 1, 2, 3 og 4

√

Triple Seven FFg, FFFg

√

Pyrodex P, RS, Select

√

Lovex, Norma

√

Swiss Powder

√

RWS Percussions fænghætter

√

CCI, Federal fænghætter

Thorup
Genladning
www.explosive.dk
Thorup Bygade 21, 5220 Odense SØ, tlf. 2835 5893 – mj@explosive.dk
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DM Skallebølle centret
Western skydning

Der blev afholdt DM i westernskydning i weekenden 29-30 oktober på
Skallebølle centeret. Det var noget af et
arbejde at stable et stævne på benene på
”bar mark”. Søfælde Sortkrudtsskytter
der stod som arrangør måtte låne grej
og kulisser fra nord, syd øst og vest.

Vejrudsigterne var ellers ikke for lovende.
Der deltog knap 40 skytter i alle aldre.
Der blev afviklet 6 stages lørdag. Derefter
var der speed skydning og long range på
100 og 200 meter. Lørdag aften var der
Old west Dinner hvor stort set alle deltog.

En af de flotte kulisser for Westernskydning

Der blev spist og hygget og senere var der
lodtrækning om sponsorgaver. Det blev
sent før de sidste gik til ro. Søndag blev
der afviklet 4 stages. Herefter hjalp alle
med til tage baner ned og rydde op så vi
kunne aflevere arealet i fin stand. Så var

De andre klubber stillede velvilligt grej
til rådighed. Stor tak for det. Stævnet blev afholdt i stort set tørvejr.
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DM Skallebølle centret
Western skydning

der lige tid til en bid brød før præmieoverrækkelserne. Herefter blev der hilst
af og folk drog hjemover igen. Et rigtigt
hyggeligt stævne med godt humør og vejr
var slut.
		
Jan Chopart
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L Do not try this at home
E
S
R
A
V
AD

Denne riffel,

fik 3 gange ladning med MODERNE RØGSVAGT
Ikke bare 240 gr, men afmålt med et l
Krudtmål til sortkrudt.
Oveni kom man 3 kugler
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SVERIGE

BILMODEL

Links
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger
www.sortskrudt.dk
Sortkrudtsskytter på facebook
Gruppenavn DDSS

Alle e-mails vedrørende
krudtslam, skal sendes
til red@sortkrudt.dk

Thorup Genladning
www.explosive.dk
VGP Western V/ Tony Redmond
www.vgpwestern.dk
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Vindere af Rebus nr. 1-2020
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KASKET
Mogen Hansen
BROCHENÅL
Palle Heine
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Finn Rasmussen
Erling Oddershede
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DYR

TEAM
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ROMERTAL
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RÆKKEF.

GODT
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