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Mens disse linjer skrives, går vinteren 
på hæld. Erantis og vintergækkerne 
står flot i hegnet og varsler om forår. 
Vi håber nok også alle at det bliver 
”forår” med alle de restriktioner 
der gør det rigtigt svært for 
foreningslivet.
Nu er der endeligt lukket op for de 
udendørs baner, så vi kan få jaget 
edderkopperne ud af vores våben. 
Jeg vil straks gå i gang med træningen 
til DM i sortkrudtsskydning. Det 
glæder jeg mig til. Der er altid en 
særlig stemning ved stævner hvor 
man mødes, fortæller historier og 
udveksler erfaringer. For mig er det 
sociale ved et stævne næsten lige så 
vigtigt som selve skydningen. Kom 
ud af busken og deltag. Her vinteren 
over er det ”kun” blevet til noget 
westernskydning og træning på vores 
udendørs bane i det omfang det har 
været muligt. 
I forbindelse med de nye 
”Standardvedtægter for Foreninger”, 

har der været en del korrespondance 
foreninger og forbund imellem. Som 
det ser ud nu med Skytteunionens 
forslag om at nedlægge Forbundene, 
ved vi jo ikke rigtigt hvor vi står. Så 
er det ekstra vigtigt at foreningerne 
har ensartede vedtægter. Jeg 
håber så mange foreninger som 
muligt vil deltage i Skytteunionens 
repræsentantskabsmøde 
søndag d. 30. maj så vi kan få en 
ordentlig debat om deres nye 
struktur. Husk også at Forbundet 
har repræsentantskabsmøde i 
Blommenslyst lørdag d. 29. maj. Mød 
talstærkt op så i kan være med til at 
præge udviklingen.
I forhold til foreningernes 
generalforsamling må vi stadig vente 
til forsamlings forbuddet ophæves/
ændres så det er muligt.
Kom på skydebanen i det omfang det 
er muligt. Når man skyder sortkrudt 
er risikoen for at blive smittet ikke 
så stor. Med sorte fingre af svovl og 
salpeter skal man nok nære sig for at 
putte dem i munden eller gnide sig i 
øjnene. Altså. Sortkrudtsskydning er 
sundt både for krop og sjæl.
Husk: Hold hovedet koldt, hjertet 
varmt og krudtet tørt. Så skal det nok 
gå alt sammen.

Jan Bjerg Chopart
ForbundsformandForsidefoto: Ribe 2020. fotograf: Sally Redmond.



Vejen til Colt .45

I mange hundrede år, var krige 
blevet udkæmpet og vundet/tabt, 
med våben i hånd. Først med køller 
og sten og siden med skydevåben. 
Det er der ikke så meget nyt i 
-  ejheller, at Den Amerikanske 
Borgerkrig – blev udkæmpet med 
nogle af de første virkeligt effektive 
våben end man havde set i tidligere 
krige. Krigene var brutale, men de 
nye våben gjorde faktisk, at krigene 
blev mindre brutale da man jo ikke 
kom i nærkamp på helt samme 
måde. Fx i de nordiske krige, 
blev folk mildt sgt hakket ihjel, af 
fjendens knive og sabler og sværd. 
Til gengæld blev det langt lettere at 
slå fjenden ihjel på afstand, hvilket 
jo må have kostet på den lange 
bane. Langt flere måtte lade livet i 
krigen og hvad værre var – var det i 
denne krig,  brødre mod brødre.
Hele historien omkring våben, tror 
jeg ikke nogen kan skrive, da der 
hele tiden dukker nyt op. MEN 1 
ting kan man dog fastslå, at  Hele 

udviklingen af skydevåben startede 
i Kina. Det var en kinesisk alkymist 
der opdagede/opfandt krudtet for 
mere end 1000 år siden. Kalium, 
Nitrat, svovl og trækul. Det var 
almindeligt at eksperimentere 
med disse ingredienser, da mange 
anså, at det kunne forlænge livet…. 
Måske det kunne – men ingen ved 
det med sikkerhed, da man jo ikke 
har lyst til at prøve. Alkymisten 
opdagede at det virkeligt kunne 
brænde – eksplotionsagtigt og man 
begyndte at lave fyrværkeri da man 
opdagede at forskellige metaller 
og grundstoffer kunne ændre på 
farven. Hvor lang tid der gik med 
at lave fyrværkeri vides ikke med 
sikkerhed, men man fandt ud af, at 
man jo kunne vinde over en fjende 
med dette nærmest hemmelige 
våben og lave kæmpe skade. 
Hurtigt blev diverse håndkanoner 
og større kanoner opfundet, med 
stor succes.
 Allerede i 1540-1545, blev 
den aller ældste hjullås-pistol lavet, 
den eksisterer stadig i dag,. Den 
blev lavet i München i Tyskland 
af Peter Peck til  Emperor Charles 
d. V. det første almindeligt brugte  
i hære i store dele af europa. 
Skytterne i det Franske infanteri 
kunne affyre 4 skud i minuttet 
med denne musket. Først hen i 1. 
Verdenskrig blev det slået. Mellem 
1777 og 1826 blev der produceret 

i omegnen af 7 millioner af disse 
musketter.
Imellem disse 2 våben blev der lavet 
utallige mere eller mindre heldige 
eksemplarer af skydevåben.
Tidligt i 1800 tallet, ønskede 
Napoleon Bonaparte at opgradere 
denne musket og ændringer blev 
foretaget på bl.a låsen og bajonetten 
i årene 1816 til 1822.

Silkevejen

Delvis på grund af Silkevejen og 
eventyrlystne erhvervsdrivende 
som Marco Polo, fra det 13. 
århundrede havde forgængerne til 
det moderne skydevåben spredt sig 
fra Asien til Europa, hvor de blev 
videreudviklet som våben i form 
af fyrstiklås, hjullås og flintelås-
skydevåben.
På det tidspunkt, hvor de tidlige 
kolonister ankom til Amerika 
i det 15. århundrede, var 
skydevåbendesign fremskredet 
markant, og våbnene blev 
rutinemæssigt inkluderet i rejser til 
den nye verden.
Kolonister havde også fyrstiklås-
musketter  der brugte en fyrstik- i 
form af et lille stykke glødende reb 
- til at antænde kruttet gennem et 
lille hul i pistolens belastede løb. 
Sørøverkongen Blackbeard, 

skræmte sine fjender ved at have 
disse fyrstiks klar ved at sætte dem 
i skægget så det så ud som om 
han var opstået fra helvede. Det 
har sikkert været et skræmmende 
billede.. 
Senere var det blunderbuzz   
kolonisterne medtog.
 Våbenindustrien I 
USA skyldes den omfattende 
kolonisering af det 
nordamerikanske kontinent samt 
følgerne af Den Amerikanske 
Borgerkrig 1861 - 1865. Våbnene 
var dengang noget ældre end 
de vi i dag kender som cowboys 
foretrukne våben – seksløberen. 
De første våben kom med de 
første bosættere til Amerika, og 
mest almindelig var den tyske 
Blunderbuzz og lignende. Den 
blev produceret helt tilbage fra 
det 1500 århundrede. Den havde 
den kareksteristiske tragtformede 
muzzle, der IKKE skulle sprede 
indholdet mest muligt, men gjorde 
det meget lettere at genlade. Man 
kunne endog genlade mens man 
løb eller kæmpede. Den type af 
våben kendes også fra sørøvernes 
højglansdage… I dag er våben som 
bekendt en del af den Amerikanske 
kultur og bevidsthed og en garanti 
for ”Frihed og undertrykkelse”  På 
linie med Frihedsgudinden som for 
fødderne har en knækket kæde . 



Amerikanske bøssemagere

For de tidlige europæiske 
bosættere, der ofte havde de gamle 
fyrstik-rifler og  Blunderbuzz Fig. 

5 våben med sig til Det nye land, 
Nordamerikas ødemark, blev 
bøssemagerne vigtige medlemmer 
af de små bosættelser.
Disse dygtige metallsmede 
udviklede den amerikanske lange 
riffel, der også blev kendt som 
Kentucky, Ohio eller Pennsylvania 
riflen i 1800 tallet. Disse rifler blev 
undertiden detaljeret udskåret og 
dekoreret med fint ætsede messing 
eller sølvplader. 
Rifler har været kendt siden det 15. 
århundrede, og det riflede løb blev 
udviklet fordi sortkrudt brændte 
meget urent, så løbet blev 
tilsmudset og efterhånden 
mindre og mindre anvendeligt. 
Efterhånden fik bøssemagere 
ideen til at skære lange riller i 
løbene, som fungerede som en 
slags render til krudtslammet. 
En formentlig tysk bøssemager 
fik ideen til at lave rillerne 
spiralformede, så de derved kunne 
tage mere krudtslam, og det viste 
sig, at disse spiralformede riller 
fik kuglen til at rotere og derved 
flyve mere stabilt. I begyndelsen 

blev rifler primært brugt til jagt- 
og sportsskydning, da kuglen 
skulle presses ind i riffelgangen 
under ladningen og derfor tog 3,5 
gange længere tid at lade end de 
glatløbede musketter. Derfor fik 
rifler meget begrænset, og måske 
ingen, militær anvendelse før sidst 
i det 18. århundrede. Første gang 
rifler fik betydning var I løbet af 
Revolutionskrigen hvor nogle 
amerikanske militærkæmpere 
beskæftigede sig med guerilla-
taktik ved hjælp af deres jagtgevær 
for at pinpointe britiske soldater 
fra lang afstand( sniper).
Men de fleste milits- og 
kontinentalsoldater brugte en 
kombination af britiske Brown 
Bess og franske Charleville-
mosketter. Disse glatløbede våben 
bød på mindre præcision i mål, 
men var hurtigere at genlade. 
Efterhånden som efterspørgslen 
steg for at bevæbne den 
amerikanske revolution, begyndte 
lokale våbensmede at fremstille 
deres egne versioner af de 
europæiske fremstillede musketter.

Den gnist, der blev brugt 
til at antænde pistolpulver i 
tidlige amerikanskfremstillede 
smoothbore-våben blev normalt 
genereret af et stykke flint, der 
ramte en metalplade, en”pan”, 

belagt med pistolkrudt. En 
veluddannet soldat kunne generelt 
skyde og genlade et flintlås-våben 
tre gange i minuttet, mens den 
amerikanske lange rifle krævede 
en mere tæt pakket kugle og 
generelt tog et minut at lade og 
skyde et enkelt skud.

For at øge den nye lands 
våbenarsenal beordrede general 
George Washington etablering af 
Springfield Armory i Springfield, 
Massachusetts, i 1776. Først 
begyndte arsenalet at lagre 
ammunition og pistolkasser, men 
i 1790’erne begyndte arsenalet at 
fremstille musketter og til sidst 
kanoner.

Efter den revolutionære krig 
oprettede kongressen også Harpers 
Ferry Armory i West Virginia i 
1798 for at øge produktionen af   
våben og ammunition.

 Remington Arms
Omkring samme tid begyndte 
den amerikanske regering 
og nogle stater at leje mindre 
kanonfremstillingsudstyr til 
fremstilling af pistoler eller 
pistoldele, baseret på de våben, 
der blev produceret ved de 

amerikanske våbenfabrikker. 
Nogle af de ældste amerikanske 
pistolproducenter startede 
dengang, inklusive Eliphalet 
Remington, der begyndte at 
producere flintlock-rifler i 1816.

Remington Arms Company, 
er fortsat helt op til vor tid 
(selvom virksomheden indgav 
konkursbegæring i februar 2018, 
på grund af lavt salgstal). Henry 
Deringer 1786 – 1868, fik også sin 
start i denne periode. Deringer 
producerede flintlock-rifler til 
den amerikanske regering fra 
1810. I dag er navnet Deringer 
almindeligvis forbundet med små, 
skjulte håndvåben.

Og Eli Whitney, blev oprindeligt 
berømt for at opfinde bomulds 
gin i 1790’erne. Han udviklede 
senere et system, til fremstilling 
af udskiftelige riffeldele. 
(Vidreudviklet af Samuel Colt)

.  
Colt .45 
I 1836 fik Samuel Colt, født 19. 
Juli 1814 i Hartfort, Connecticut 
et amerikansk patent på en 
håndholdt pistol, der indeholdt 



et “multiaffyringssystem” baseret 
på et roterende tromle med flere 
kamre, der kunne affyre kugler via 
en lås og fjederdesign. Snart ville 
Colts navn blive synonymt med 
revolveren, især Colt Single Action 
Army-revolveren, ofte kaldet en 
Colt .44 
Colt .45-revolveren 1973  som 
anvendte enhedspatroner, omtales 
undertiden som ”pistolen, 
der vandt vesten”, skønt andre 
skydevåben, herunder  også 
Winchester-repeterriflen også 
fra 1873, tillige hævder at bære 
denne titel. Med lidt Inspiration 
fra Eli Whitneys 1765 - 1825 
(opfinder af cotton gin) opfindelse, 
udviklede Colt forme i Hartford, 
Connecticut, der kunne presse de  
metalstykker, der revolveren består 
af. Denne nytænkning gjorde det 
muligt for Colt at masseproducere 
våben og markedsføre det, ikke 
kun til militæret, men også til 
cowboys i det sydvestlige, Gold 
Rush-minearbejdere i Rockies og 
retshåndhævende embedsmænd I 
hele Nordamerika. Et af selskabets 
reklameslagord, “Gud skabte 
mennesket, Sam Colt gjorde 
dem lige,” ville blive legende for 
pistolelskere. Colt’s patent på hans 
revolverdesign sikrede, at hans 
virksomhed dominerede markedet 
på roterende tromle pistoler 

(Revolvere), samt haglgeværer 
og rifler, indtil patentets udløb i 
midten af   1850’erne.
Flikket sammen og oversat af 
Gert Krogsbøll Henriksen
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Blommenslyst kro kl. 13.00

5. - 6. juni

13. - 15. Aug.



Thorup 

 

 

Forhandling af krudt 
 

 

 

 

 

    

 

       
  www.explosive.dk 

Thorup Bygade 21, 5220 Odense SØ, tlf. 2835 5893 – mj@explosive.dk 

 √ 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 

Genladning 

www.nordjyskesortkrudtsskytter.dk
opdateringer

13. - 15. August



 

DM i sortkrudt 2021 

Lørdag d. 5.-og søndag d. 6. juni 
Arrangør. Hardsyssel Sortkrudtsskytter. Sted. Struer 
skyttekreds, Havnevej 24 7600 Struer Klasser. Alle 
beskrevet nedenfor.   
Vær opmærksom på, at lerdueskydning ikke er muligt.  

Geværklasser M.L.A.I.C.:   

1  Miquelet  
2  Maximilian  
3  Minié  
4  Whitworth  
8  Walkyrie (DAMER)  
14  Tanegashima  
15  Vetterli  
16  Hizadai  
36  Pennsylvania  
37  Lamarmora  
Pistolklasser M.L.A.I.C.:   

5  Cominazzo  
6  Kuchenreuter  
7  Colt  
12  Mariette  
23  Donald Malson  
28  Tanzutsu  
Danske klasser M.L.A.I.C.:   

50  De Meza  
51  Kyhl  
53  Remington  
54  Kronborg  
55  Sortkrudt Bagladerriffel  
56  Smith & Wesson  
57  Winchester  

Alle pistolklasser kan skydes med tohåndsfatning, hvis skytten er fyldt 55 ved 
stævnets start. Husk at anføre dette ved tilmelding.  

Klubhuset:   
Der vil være repræsentanter fra Hardsyssel Sortkrudtsskytter til stede fredag 
fra kl. 15.00 og frem til stævnets afslutning søndag  

Våbenkontrol:  
Fredag d. 4. juni i klubhuset kl.16.00-17.00 
Lørdag d. 5. juni i klubhuset kl. 8.00-9.00 Søndag d. 6. juni 
i klubhuset kl. 8.00-9.00 

Bespisning:  
Der vil være mulighed for at købe mad til alle måltider.   
Morgenmad og frokost lørdag og søndag koster 50 kr. pr gang.  Aftensmad 
fredag koster 70 kr. og festmiddag lørdag aften koster 150 kr.   
Kaffe ad libitum koster 35kr.  

Overnatning:  
Der er begrænset mulighed for campering på området.   
Alternative muligheder er Bremdal camping og Struer vandrehjem.  
Tilmelding:  
Senest Lørdag d. 5. maj 
Tilmeldingsblanket finder du på vores hjemmeside:  
http://hardsyssel-sortkrudt.dk/ og sendes til hss1878@outlook.dk Husk at 
udfylde alle relevante felter på blanketten.  
Du vil efter tilmelding og betaling modtage en bekræftelse pr. mail (max 14 
dage).  

Fortsættes næste side Fortsættes næste side



Tilmelding efter 5. maj vil blive imødekommet, hvis det er muligt, men kan 
dog ikke garanteres.  
Skyttelister og banefordeling vil hurtigst muligt efter  
tilmeldingsfristen blive tilgængeligt på http://www.sortkrudt.dk/ Hvis du 
ønsker at opsætte en salgsbod kontakt da venligst Hardsyssel 
Sortkrudtsskytter.  

Priser   
Fremgår af tilmeldingsblanketten, men er 100kr. pr klasse.  
Betaling skal ske ved tilmelding til reg.nr. 9585 konto nr.  
3498370577 konto i Nordea.  
Husk at angive navn. Tilmelding er først gældende når betaling er sket.  

 

Vi fra Hardsyssel Sortkrudtsskytter glæder os til at se jer. Vi ser frem til et 
fantastisk stævne.   

Mvh   
Formand Steen B. Sandbæk 
Hss1878@outlook.dk  
T. 40850993 

DM i Sortkrudt 2021 

Lørdag d. 5. og søndag d. 6. juni 

Arrangør: Hardsyssel Sortkrudtsskytter 
Sted: Struer skyttekreds, Havnevej 24 7600 Struer 

Skyttens navn     

Adresse     

Email    Telefonnr.  

Klasse nr.  Klasse navn  

  

Kr.  Bane 
længde 
i meter  

Deltager  
(sæt x)  

Ønsker at skyde 
tohåndsfatning  
(sæt x) 

Kr. 

    

Geværklasser M.L.A.I.C.:    

1   100,-  50      

2  Maximilian 100,-  100      

3  Minié  100,-  100      

4  Whitworth  100,-  100      

8  Walkyrie  
(DAMER)  

100,-  100      

14  Tanegashima  100,-  50      

15  Vetterli  100,-  50      

16  Hizadai  100,-  50      

36  Pennsylvania  100,-  50      

37  Lamarmora  100,-  50      

Pistolklasser 
M.L.A.I.C.  

    

5  Cominazzo  100,-  25      

6  Kuchenreuter  100,-  25      

7   Colt    100,-  25      

12  Mariette  100,-  25      

Billedet til venstre 
DM i Hillerød 2019



HUSK!
Besøg vores hjemmeside

www.sortkrudt.dk

DM I TERRÆNSKYDNING 
28. og 29. august 2021 

Blicheregnens Sortkrudtsskytter indbyder alle under De Danske Sortkrudtsskytter til  

DM i terrænskydning på Flyvestation Karups areal. 

 

Adressen er: Mosegaard, Hessellundvej 2, 7470 Karup 

(Kørevejledning, se hjemmesiden) 

Skydning:  Lørdag 28. aug. Kl. 09.00—15.00 

   Søndag 29. aug. Kl. 09.00—15.00 

Der skydes i 4 klasser (4 mands hold) 

   Forladet gevær 

   Patronladet gevær 

   Forladet pistol/revolver 

   Patronladet pistol/revolver 

Der skydes på 6 baner á 5 skud—pris 1. skydning kr. 100,- og efterfølgende kr. 75,- 

Man kører selv ud til banerne og rundt, ca. 2 km. 

Der er mulighed for primitiv camping ved Mosegaard, mulighed for ankomst  fredag fra kl. 14.00 

Alternativ: Hessellund Sø Camping, tlf. 97101604 (afstand ca. 2 km) 

Lørdag kl. 19.00 er der festmiddag. Pris kr. 175,- pr person 

Morgenmad lørdag/søndag og let frokost kan købes. 

Begge dage er der mulighed for køb  af drikkevarer til små priser. 

Kaffe hele weekenden kr. 25,- 

Af hensyn til planlægning/indkøb er seneste tilmelding d. 8. aug. 2021. 

Tilmelding og information: 

Martin Davidsen    mobil 20623716    mail: skovskade@gmail.com 

Ib Farcinsen    mobil 40407780    mail: farcinsen@mail.tele.dk 

De bedste skyttehilsner 

Blicheregnens Sortkrudtsskytter 

23  Donald Malson  100,-  50      

28  Tanzutsu  100,-  25      

Danske klasser 
M.L.A.I.C.:  

     

50  De Meza  100,-  100      

51  Kyhl  100,-  50      

53  Remington  100,-  100      

54  Kronborg  100,-  25      

55          Sortkrudt  
        Bagladeriffel  

100,-  100      

56  Smith & Wesson  100,-  25      

57  Winchester  100,-  50      

   Subtotal  



 

   Indbydelse Til Repræsentantskabsmøde 2021 
Dato: Lordag den 29. maj 2021 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. 

På valg:-  
Formand - Jan Chopart :-villig til genvalg   
Bestyrelsesmedlem - Søren Poulsen :- villig til genvalg  
Bestyrelsesmedlem - Søren Bull  :- villig til genvalg 
Suppleant – Henrik Braun :- villig til genvalg 

8. Valg af repræsentant til MLAIC. 
9. Nedsættelse af diverse udvalg. 
10. Valg af 2 revisorer. 
11. Eventuelt 

           Mød talstærkt op.  



VESTEGNENS 
SORTKRUDTSKYTTER INDBYDER TIL 20 
ÅRS JUBILÆUMS TERRÆNSKYDNING
LØRDAG OG SØNDAG D. 11. – 12. 
SEPTEMBER 
VI HAR PLANLAGT EN SPÆNDENDE SORTKRUDT TERRÆNSKYDNING 
FOR KORT OG LANGLØBEDE PATRON OG PERKUSIONS VÅBEN.  
DER SKYDES PÅ HOLD AF 4-5 SKYTTER PÅ 8 STATIONER Á 5 SKUD.
 SÅ MEDBRING RIGELIGT MED AMMUNITION, GÆNGS AMMUNITION 
KAN KØBES I KLUBHUSET.

BEGGE DAGE ER DER UDSTILLING OG SALG AF VÅBEN 
OG ANDRE EFEKTER. ALLE SKYTTER ER OGSÅ MEGET VELKOMMEN TIL 
AT MEDBRINGE EFEKTER SOM I EVENTUELT ØNSKER AT SÆLGE ELLER 
BYTTE.
UNDER HELE ARRANGEMENTET TILBYDER VI RIGTIG GOD 
FORPLEJNING, MORGENMAD, FROKOST & AFTENSMAD FRA LØRDAG 
TIL RIMELIG PRISER.
LØRDAG AFTEN LÆGGER VI OP TIL RIGTIG HYGGE MED HELSTEGT 
PATTEGRIS OG EFTERFØLGENDE UNDERHOLDNING M.M. ØL/VIN OG 
VAND KAN KØBES.
FOR IKKE SKYDENDE GÆSTER VIL VI LØRDAG FORMIDDAG SØRGE 
FOR TRANSPORTMULIGHED MED HAVNEBUSSEN LINIE 992 TIL 
KØBENHAVN CENTRUM.
FRA FREDAG KL. 12:00 VIL DER VÆRE MULIGHED FOR AT 
CAMPERE PÅ SKYDEBANEN V/KLUBHUSET MED GODE TOILET, 
BADEFACILITETERNE OG MULIGHED FOR AT TILSLUTTE STRØM. PRIS 
IALT PR. DØGN 100,-
BINDENDE TILMELDING TIL VORES ARRANGEMENT SKAL 
FORETAGES PÅ VORES HJEMMESIDE VSSBP.DK SENEST 12. 
AUGUST

Navn:Navn:Navn:Navn:

Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:

Skytteforening:Skytteforening:Skytteforening:Skytteforening:

Mobilnummer:Mobilnummer:Mobilnummer:Mobilnummer:

DisciplinDisciplinDisciplinDisciplin TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding

Tilmelding/antalTilmelding/antalTilmelding/antalTilmelding/antal

Tilmelding og betaling skal være indsendt senest den 1. august 2021Tilmelding og betaling skal være indsendt senest den 1. august 2021Tilmelding og betaling skal være indsendt senest den 1. august 2021Tilmelding og betaling skal være indsendt senest den 1. august 2021
Betaling skal ske på konto: 1551-60027935 eller MobilePay: 21594 (husk navn)Betaling skal ske på konto: 1551-60027935 eller MobilePay: 21594 (husk navn)Betaling skal ske på konto: 1551-60027935 eller MobilePay: 21594 (husk navn)Betaling skal ske på konto: 1551-60027935 eller MobilePay: 21594 (husk navn)
Eventuelle spørgsmål, kontakt Kurt Kjær 60402333 - hvissinge.kk@outlook.dkEventuelle spørgsmål, kontakt Kurt Kjær 60402333 - hvissinge.kk@outlook.dkEventuelle spørgsmål, kontakt Kurt Kjær 60402333 - hvissinge.kk@outlook.dkEventuelle spørgsmål, kontakt Kurt Kjær 60402333 - hvissinge.kk@outlook.dk

Tilmelding til Vestegnens Tilmelding til Vestegnens Tilmelding til Vestegnens Tilmelding til Vestegnens 
SortkrudtskyttersSortkrudtskyttersSortkrudtskyttersSortkrudtskytters
JubilæumstævneJubilæumstævneJubilæumstævneJubilæumstævne

11. - 12. September 202111. - 12. September 202111. - 12. September 202111. - 12. September 2021

Tilmeldingsformular findes på vores hjemmeside vssbp.dk/aktiviteterTilmeldingsformular findes på vores hjemmeside vssbp.dk/aktiviteterTilmeldingsformular findes på vores hjemmeside vssbp.dk/aktiviteterTilmeldingsformular findes på vores hjemmeside vssbp.dk/aktiviteter

Voksne: 1 pers. Kr. 150,- 2 pers. Kr. 200,-Voksne: 1 pers. Kr. 150,- 2 pers. Kr. 200,-Voksne: 1 pers. Kr. 150,- 2 pers. Kr. 200,-Voksne: 1 pers. Kr. 150,- 2 pers. Kr. 200,-

Børn (under 12 år) kr. 75,-Børn (under 12 år) kr. 75,-Børn (under 12 år) kr. 75,-Børn (under 12 år) kr. 75,-

Ved aflysning refunderes det indbetalte beløb.Ved aflysning refunderes det indbetalte beløb.Ved aflysning refunderes det indbetalte beløb.Ved aflysning refunderes det indbetalte beløb.

SKYDNING:SKYDNING:SKYDNING:SKYDNING: 1 disciplin kr. 75,- 2 discipliner 100,-
3 discipliner 125,- 4 discipliner 150,-

SPISNINGSPISNINGSPISNINGSPISNING lørdag aften ca. 18:30

Patronladet RiffelPatronladet RiffelPatronladet RiffelPatronladet Riffel
Patronladet Revolver/PistolPatronladet Revolver/PistolPatronladet Revolver/PistolPatronladet Revolver/Pistol
Forladet RiffelForladet RiffelForladet RiffelForladet Riffel
Forladet Revolver/PistolForladet Revolver/PistolForladet Revolver/PistolForladet Revolver/Pistol
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De gør verden smukkere

Winchester-riffel glemt i skov 132 år
Den glemte Winchester, er en Winchester Model 1873-riffel, som arkæologer 
opdagede i 2014 lænet mod et enebærtræ i Great Basin National Park i Nevada. 
Riflen blev fremstillet i 1882, men intet vides om dens oprindelse. Bunden af   dens 
bagskæfte blev begravet i 4-5 inches akkumuleret jord og vegetation, sammen med 
en runde ammunition, der var opbevaret i dens bagskæfte, dateret mellem 1887 
og 1911, hvilket indikerer, at den havde stået der, lænet op af træet, i mange år. Et 
indlæg om den forvitrede riffel på parkens Facebook-side fangede offentlighedens 
fantasi og blev viral, på grund af mysteriet om, hvem der efterlod riflen, støttet 
mod træet, og hvorfor de aldrig vendte tilbage efter den.

Oversat fra Wikipedia af Gert Krogsbøll Henriksen



Links
Sortkrudtsskytter på facebook
www.facebook.com/groups/
601074360739150/?ref=bookmarks

Aalborg våbenhandel
www.Lntrade.dk

Jeg har d. 21/2 - 2020, oprettet en gruppe på 
facebook med navnet DDSS. Det er en gruppe 
der henvender sig til alle sortkrudtskytter - på 
tværs af foreningerne. Her kan man aftale du-
eller mm. eller bare sladre om dette og hint. Det 
er også muligt, at arrangementer, som ikke lige 
var klar ved udgivelsen af bladet Krudtslam, kan 
slås op. Det kan også være en skytte der udfor-
drer en anden skytte fra en anden forening til 
duel. ( det må så for en ordens skyld være udfor-
dreren der foretager rejsen.)
I facebook-gruppen er vi alle lige.
Jeg har derfor vedtaget - ENSTEMMIGT - at alle 
medlemmerne i gruppen også er administratorer 
- det betyder ikke EN masse ansvar, men ude-
lukkende rettigheder. Jeg beder derfor jer alle 
om, at acceptere rollen som administrator, da 
det gør det meget lettere for mig, at finde de nye 
medlemmer.  Netop da jeg skriver disse linier, 
er der allerede over 100 medlemmer - nærmere 
betegnet 102, for at være nøjagtig. 

Meld jer til i dag! 

Har du fundet noget på inter-
nettet som andre medlemmer 
kunne have interesse i, vil vi 

meget gerne have et link

Til salg.
Lepage cal.44 Pedersoli. Har 
skudt få skud og meget få brugs-
spor.
2500 kr.

Til salg.
Tryon cal.45 Pedersoli. Standen 
er som ny, har skudt under 200 
skud.
5500 kr.
Michael Christian Kofoed
Langelinie 10
3700 Rønne
Bornholm.

20144807.

Fra medlem til medlem




