
 
  

DM i Sortkrudt 2018 
Lørdag den 8.- og søndag den 9. juni 2019 

 
Arrangør: Hillerød Sortkrudtskytter. 
Sted: Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød. 
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 

        Bagladeriffel 

56 Smith & Wesson 

57 Winchester 

 
Alle pistolklasser kan skydes med tohåndsfatning hvis skytten på tidspunktet for stævnets begyndelse er 
fyldt 55 år. Et ønske om at bruge tohåndsfatning SKAL angives på tilmeldingen til deltagelse i DM i 
Sortkrudt 2019. 
 
Skyttecenteret: Der vil være repræsentanter fra Hillerød Sortkrudtskytter til stede fra fredag kl. 16:00 og 

frem til stævnets afslutning søndag. 
 ”Stævnekontor” vil blive etableret ved kantinen (rød markering på kortet) og vil være 

åbent under hele stævnet. 
 
Våbenkontrol: Fredag den 7. juni kl. 17:00. Klublokalet ved ”Lille Pistol”. 
 Lørdag den 8. juni kl. 08:00 – 09:00.  Klublokalet ved ”Lille Pistol”. 
 Søndag den 9. juni kl. 08:00 – 09:00. Klublokalet ved ”Lille Pistol”. 
 



 
 
Bespisning: Fredag aften vil der være mulighed for at købe Chilli Con Carne til en pris af kr. 70,-.  
 Lørdag og søndag vil der være mulighed for at købe morgenmad og let frokost for kr. 50 pr. 

måltid. 
 Kaffe ”ad libitum” under stævnet kr. 30,- 
 Lørdag aften vil der være festmiddag. Prisen vil være kr. 150,- pr. person. 
 Der er mulighed for at spise aftensmad fredag, morgenmad og frokost, lørdag og søndag 

samt festmiddag lørdag for en samlet pris af kr. 350,-. 
 Festmiddagen og den samlede ”madpakke” betales ved tilmeldingen til stævnet. 

 Der vil under hele stævnet være mulighed for at købe drikkevarer til kr. 10,- ”pr. enhed”. 
 
Overnatning: Der vil være mulighed for camping (ingen faciliteter) på arealerne ved Hanebjerg 

Skyttecenter. Pladser anvises fra ”Stævnekontoret”. 
 
 Der vil være 14 sengepladser med 2 brusebade til deling i lejrskolen der ligger i tilknytning 

til Hanebjerg Skyttecenter. Pladserne fordeles efter ”først til mølle”.  
Det koster kr. 150 pr. overnatning inkl. sengetøj/håndklæde.  

 
Tilmelding: Senest tirsdag den 7. maj 2019 post til: 
  

Michael Tinggård 
  Tolvkarlevej 175 

3400 Hillerød 
 

- eller pr. e-mail til mttinbo@gmail.com 
 
Tilmeldingen som du finder i dette nummer af Krudtslam, skal indeholde, navn, adresse og 
medlemsforening samt hvilke klasser du vil deltage i (husk tohåndsfatning hvis du vil bruge 
det). 
Du vil efter din tilmelding og indbetaling modtage en e-mail med bekræftelse (max. 14 
dage). 
Tilmelding efter 7. maj vil blive imødekommet i det omfang, det er muligt, men kan ikke 
garanteres. 
  
Skyttelister og banefordeling vil så hurtigt som muligt efter tilmeldingsfristens udløb blive 
tilgængelige på http://www.sortkrudt.dk/ 
 

Priser: Priser fremgår af tilmeldingslisten du finder andet steds i dette nummer af Krudtslam. Den 
samlede betaling foretages samtidig med tilmeldingen og skal ske til Nordea bank: 

 
Reg.nr.:  2255 Kontonr.: 4396 584 919  

 

Husk at angive navn/navne. Tilmeldingen er først gældende, når betaling er sket! 

 
Medaljer og Medaljer uddeles i hver klasse efter Danske Sortkrudtsskytters regler. Diplomer udleveres 
diplomer om muligt i forbindelse med medaljeoverrækkelsen. Hvis dette ikke er praktisk muligt, 

eftersendes de. 
 

   Hvis du har ønske om at opsætte en salgsbod, sker dette i området hvor vi spiser. 
 

Alle vi medlemmer af Hillerød Sortkrudtskytter glæder os til at se jer og vil gøre alt hvad vi kan, for at give 

jeg et godt stævne 😊 
 
Peter Hedenwall 
Formand 

mailto:mttinbo@gmail.com
http://www.sortkrudt.dk/


 
 
 
 
Hanebjerg Skyttecenter ( https://www.hanebjerg-skyttecenter.dk/ )  
Oversigtskort. 
 

https://www.hanebjerg-skyttecenter.dk/

