Referat Af formøde og repræsentantskabsmøde d. 08.05.2010 i Danske Sortkrudtskytter

Forud for det ordinære repræsentantskabsmøde d. 08.05.2010, blev der om formiddagen i lighed med
sidste år, afholdt et kort formøde hvor der var planlagt en drøftelse af tre punkter:
1. Orientering om ”Sortkrudtsagen”
2. Drøftelse af forbundets økonomi og mulige besparelser
3. Westernskydning (Udgik pga manglende tid, men var på som forslag 6, på
repræsentantskabsmødet)
Ad 1.
Formanden redegjorde for hele sortkrudtforløbet fra sagen startede og frem til dato.
Det har været en lang og besværlig proces, som har kostet forbundet mange ressourcer såvel menneskeligt
som økonomisk. Bl.a. viste det sig at være nærmest umuligt at komme i dialog med de relevante
myndigheder, som åbenbart ikke skulle have sagt for meget og derfor hellere ville undlade en dialog med
os. Bedre var det heller ikke, når vi forsøgt at hente hjælp og støtte i Dansk Skytte Union. Her kunne man
godt se vores problem, men en egentlig støtte udtalte den daværende forbundsformand, det skulle vi ikke
regne med, da de ikke ønskede at skade deres eget forhold til myndighederne.
På vort Repræsentantskabs møde i 2009 blev det besluttet, at danne en ”Sortkrudtgruppe” med tre af vore
kompetente medlemmer og Jens Vestermann som bestyrelsens repræsentant. Det blev ligeledes også
besluttet, at tage kontakt til et kommunikationsfirma som havde nogle gode kontakter til politikerne på
Christiansborg.
Derefter begyndte der at komme lidt bevægelse i tingene, hvor den foreløbige kulmination var mødet i
Justitsministeriet lige inden vort repræsentantskabsmøde. Her fik vi lejlighed til at forklare hvorfor det er så
livsvigtigt for os, at der meget hurtigt findes en ordentlig løsning på de store problemer som den nye
bekendtgørelse om eksplosivstoffer har skabt for alle sortkrudtskytter
Justitsministeriets repræsentanter viste stor interesse og forståelse for vore synspunkter, men kunne
derudover ikke på nuværende tidspunkt love os noget konkret. I mødet deltog ligeledes en repræsentant
fra Beredskabsstyrelsen, som umiddelbart virkede lidt mere betænkelig ved vores ønsker som vi skriftligt
havde fremsendt som høringssvar.
På trods af den lidt reserverede holdning fra Beredskabsstyrelsens repræsentant blev det aftalt, at der
indledes et tættere samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og Danske Sortkrudtskytter, hvor bl.a. nogle af
de synspunkter som vi skriftligt har gjort gældende i vort høringssvar skal vurderes og afprøves mhp en
mulig lempelse af de nuværende regler.
Spørgsmålet om brug af substitutionskrudt (drivmidler klassificeret 1.3)blev også drøftet. Her gjorde vi
indledningsvis ganske klart, at erstatningskrudt på ingen måde vil kunne afløse det ”rigtige” sortkrudt, først
og fremmest fordi mange af vore originale våben vil blive ødelagt ved brugen af disse typer krudt.
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Det blev aftalt at drivmidler kl. 1.3 godkendes som et lovligt sortkrudt drivmiddel og regler for indkøb og
opbevaring, herunder genladning vil være de samme som for almindeligt røgsvagt krudt. Denne aftale vil
være gældende fra d. 01.06.2010.
For rigtig man af vore skytter som skyder med replikavåben og bor i lejligheder hvor der ikke må opbevares
sortkrudt, vil der nu være mulighed for at kunne købe 1.3 sortkrudt drivmiddel og oven i købet også kunne
sidde hjemme og genlade efter samme regler som gælder for køb og genladning af røgsvagt krudt
Med disse nye muligheder var det derfor også naturligt at vi fra bestyrelsen foreslog, at det skal være
frivilligt for den enkelte skytte selv at bestemme, om man vil anvende sortkrudt eller
substitutionsdrivmiddel 1.3 i danske konkurrencer, hvilket der i forsamlingen var stor enighed om at
tilslutte sig til.
Denne valgmulighed gælder dog kun ved skydninger i Danmark og Sverige som har de samme regler. Ved
deltagelse i MLAIC skydninger i udlandet er det stadig kun sortkrudt som må anvendes.
På det Nordiske Samrådsmøde som holdes i forbindelse med Nordisk Mesterskab i Finland vil Sverige og
Danmark foreslå at der gives lov til at det også bliver valgfrit hvad man vil skyde med til disse mesterskaber

Ad. 2
Bestyrelsen ønskede en drøftelse af forbundets økonomiske situation og mulige besparelsesforslag. Det har
været meget dyrt at benytte eksterne rådgivere, men omvendt har vi i bestyrelsen fundet det helt
nødvendigt for at få skabt den lydhørhed og politiske opbakning som vi nu kan se har givet den åbning som
vi tidligere manglede.
På formandsmødet i november 2009 drøftede vi allerede den økonomiske situation, her var der også en
klar opbakning til at fortsætte arbejdet og ikke mindst samarbejdet med vore kommunikationseksperter.
Forskellige besparelsesforslag blev også dengang fremlagt og der viser sig en tydelig tendens i retning af, at
man skal se på om udgifterne til Krudtslam kan reduceres, da det klart er den store og dyre post.
Bestyrelsen har desuden kikket kritisk på andre muligheder og da også fundet nogle enkelte steder hvor der
kan skæres ned
Bestyrelsen udsendte via marts nummeret af krudtslam en opfordring til alle vore skytter om at yde et
frivilligt bidrag på kr. 100 til genopretning af forbundets økonomi og ikke mindst til det videre arbejde med
at få løst sortkrudtproblematikken, hvor vi jo stadig kan få brug for ekstern hjælp.
Vor opfordring som også blev gentaget på repræsentantskabsmødet, har desværre ikke haft den ønskede
virkning og må derfor siges at være en meget stor skuffelse for bestyrelsen som havde håbet og troet på at
en meget stor del af vore medlemmer ville have vist deres opbakning til det arbejde som har været gjort til
alles bedste. Men det er bestemt ikke for sent endnu, alle bidrag vil blive modtaget med taknemmelighed,
hvis du vil hjælpe dit forbund så kan du indbetale på
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