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Krudtkassen

  Hjemmesiden: 
www.sortkrudt.dk

Generelt:
Alt materiale er forfattet af medlemmerne selv og 
afleveret i enten word eller andet opensource skri-

veprogram. Materialet kan blive anvendt, enten helt 
eller som uddrag i bladet samt på vores internetside 
facebook-gruppe mm. Indlæg vil, som første priori-
tet, blive bragt u-redigeret, med mindre indsenderen 

ønsker, at materialet skal redigeres.
ALT indsendt materiale, kan anvendes

af foreningsbladet ”Krudtslam”, på et senere tidspunkt 
– også som evt. genudgivelser.

Når dette skrives er vinteren, eller 
regntiden om man vil, ved at være 
slut. Tiden er blevet brugt til møder 
med Skytteunionen om deres nye 
struktur, diverse bestyrelsesmøder, 
generalforsamlinger, våbenkontroller 
og meget andet. Ud over det er der 
repræsentantskabsmøde i Skytteunionen i 
marts og vores repræsentantskabsmøde i 
maj. Jeg vil gerne opfordre til at så mange 
foreninger som muligt deltager så vi kan 
få nye ideer og holdninger på bordet. 
Dog er der også blevet tid til træning med 
min Remington 1858 revolver. Der er nu 
noget næsten meditativt og afstressende 
ved at stå og fylde krudt, fyld og kugle 
i kamrene. Jeg er gået bort fra at smøre 
med fedt. I stedet for fylder jeg et lille 
mål sesamfrø direkte oven i krudtet. Det 
smører fantastisk og man kan sagtens 
skyde så længe man orker, uden at det 
går ud over præcisionen. Inden længe 
skal Enfield riflen også frem så jeg kan 
få trænet lidt med den også. Der er jo 
ikke så længe til DM i sortkrudtskydning 
hvor jeg igen i år vil deltage. Jeg arbejder 
også på at se om jeg kan få 3-4 andre fra 
klubben med. Det er rigtigt hyggeligt og 
man bliver inspireret til at gøre lidt mere 
ved det. Det kan kun anbefales.
Selv om sortkrudtskydning for mange er 
en hobby, er det faktisk også en sport. Vi 
er nødt til at komme mere ud for at bevise 
at vores sport også har sin berettigelse. 
Holdningen mange steder er at ”jeg er 
ikke god nok”, men der vil jo altid kun 
være én der vinder, men resten som 
deltager får en god oplevelse og er med 
til at eksponere sporten. Så kom ud af 
hullerne og deltag i nogle stævner.
I forhold til westernskydningen ser 
det ganske godt ud. Der er mange som 

Jan Chopart

Forside billede: Old Trail Town

er aktive og kører land og rige rundt 
for at dyrke deres sport. Inden længe 
starter en ny sæson med stævner i 
Danmark, Norge, Sverige samt rundt 
omkring i Europa. Mange bruger nok 
vintermånederne på at fylde lagrene op, 
trimme våben og grej m.v.
Husk: En sortkrudtskytte vil altid holde 
hovedet koldt, hjertet varmt og krudtet 
tørt. Så skal det nok gå alt sammen.



Redaktøren præsenterer. Det er hyggeligt at -
Sidde at sætte et medlemsblad sammen. 
Det er også sjovt at få udfordringer, fx. 
Med at
Lave annoncer for klubberne eller 
forbundet, over det ganske land. Der 
hvor hyggen slipper op, er ca. 2 uger før 
deadline og intet er dukket op, udover 
de faste ting fra forbundet vedrørende et 
regnskab og de faste indlæg fra forman-
den. 
 Et blad bliver ikke bedre, end 
de artikler der kommer til mig, fra 
jer ude i landet. Kommer der ingen 
artikler fra jer, omkring jeres oplevelser 
på skydebanen, jeres erfaringer med 
at genlade sortkrudt-patroner til dette 
eller hint sortkrudtspistol/revolver eller 
riffel. Eller bare sjove historier fra  en 
skydning, konkurrence eller “Duel” 
mellem nogle af jer, En artikel om netop 
jeres passion mht. våben, ægte sortkrudt 
eller sortkrudterstatning, støbninger af 
kugler mm. ja! så er der ikke noget at 
fylde i bladet. Du behøver ikke sidde, 
sidde at være nervøs fordi du evt. er 
ordblind -  eller bare ikke kan flikke 
tingene sammen - for så er der hjælp 
at hente via redaktionen.  Du kan evt. 
indtale det på et “lydfil”  eller skrive 
det så godt du kan så vil redaktionen 
forsøge at sammensætte en interessant 
artikel. Der bliver ikke sat noget i bladet, 
som du ikke har godkendt.    
Husk på! Alt i forbundet og forenin-
gerne er frivilligt arbejde - så der vil 
næsten altid snige sig en “Brok” ind i 
artiklerne, vi er ikke professionelle. Det 
SKAL der være plads til. Fx. er tegnsæt-
ning ikke min stærke side. Men hvad så?
Jeg tror de fleste forstår meningen 
alligevel. 

Af Gert Krogsbøll Henriksen.

Tony Redmond
Født I England I en tid uden mobil 
telefon, social media og de medfølgende 
problemer. 
Hadet skolen , gik ude som 15 årige. Har 2 
vidt forskellige uddannelser og har haft 32 
forskellige jobs.
Gift og har 3 børn.
Kom til Danmark i 1985 og havde egen 
motocross forretning indtil 2008.
Hvordan kom jeg til sortkrudt: 
Som barn kiggede jeg meget på cowboy 
serier ( Warner Bros). Interesserede mig 
dengang meget for cowboy historie. Min 
interesse blev vækket igen da Lonesome 
Dove blev vist i fjernsynet. Jeg begyndte 
at læse historien igen, især om Charles 
Goodnight og Lincoln County Wars. 
* Jeg har lært af historien at man skal se 
tingene nu – man ved aldrig hvornår det 
er væk. 
Til Græsted Veteran Træf i 1999 var der 
stadeplads med Hillerød Sortkrudtsskytter. 
Kom til prøveskydning hvorefter 
jeg meldte mig ind i klubben. Kom i 
bestyrelsen, først som kasserer og senere 
som formand og var formand indtil jeg 
flyttede til Nordjylland i 2009. Jeg blev 
medlem af forbundets sportsudvalg  i 2007 
og har været kasserer for forbundet siden 
2010.



 

DM i sortkrudt 2020 

Lørdag d. 6.-og søndag d. 7. 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 



   
 
 
 
 

                         
DM i Sortkrudt 2019 

Lørdag den 8. og søndag den 9. juni 2019 
Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød 

Skyttens navn 
 

 

Adresse   

E-
mail 

 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 Miquelet 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    
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    
Til indbetaling på reg.nr.: 2255   kontonr.: 4396 584 919         I alt kr.  

 
 

   
 
 
 
 

                         
DM i Sortkrudt 2019 

Lørdag den 8. og søndag den 9. juni 2019 
Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød 

Skyttens navn 
 

 

Adresse   

E-
mail 

 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 Miquelet 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    
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    
Til indbetaling på reg.nr.: 2255   kontonr.: 4396 584 919         I alt kr.  

 
 

DM i Sortkrudt 2020
Lørdag d. 6. og søndag d. 7. juni

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

9585 3498370577



Aftensmad fredag aften kr. 70,-  

Morgenmad lørdag                                                                                - 50,-  

Morgenmad søndag - 50,- 
 

 

Frokost lørdag - 50,-  

Frokost søndag                                                                                      -        50,-  

Gallamiddag - 150,-  

Al mad og kaffe - 400,-  

  Kaffe ad liebitum                                                                   -     35,-  

 Til indbetaling på reg.nr.: 9585 kontonr.: 3498370577          I alt kr.  
 
 
 

Jeg ønsker at campere i området (sæt kryds): 
Der er begrænset plads til camping så derfor er det først til mølle 

 
Senest tirsdag den 5. maj 2019 post til: 

 

                            Christian Dalgaard 
                            Orionsgade 25 
                            7790 Thyholm 
 

- helst pr. e-mail til hss1878@outlook.dk 
 

Husk !!! Tilmelding registreres først, når betaling er modtaget !!! 
 
Der vil i mindre omfang (så længe laver haves) være mulighed for at købe mad, selvom der ikke er 
forudbestilt/betalt. 

 

o s r i tkrudM tD
Bestilling af mad





Underlige skabninger..

Herover:
10 skud på række. Harmonikapistol
Skytten skulle selv flytte piberækken til den næste ladning. 
Søg : Harmonica Pinfire Pistols på youtube. 
Herunder: 
10 skud på række: Harmonika-pistol







Under krigen manglede modestandebevægelsen våben og selvom der kom mange 
váben både fra England og Sverige, kunne det ikke dække behovet. Alt som kunne 
skyde blev indsamlet, det være sig både jagtgeværer og salonrifler. ja selv gamle
museumsgenstande fra forrige århundrede kunne bruges.
I forbindelse med at min far blev ridder af Dannebrog, skulle han aflevere en
selvblografi til Ordenskapitlet. I den ekrev han bl.a.
”December 1944 fik vi pludselig ordre fra tyskeme til at forlade ”Holmen”, men vi
fik lov til inden den endelige afgang at pakke alle våben der kunne betragtes som 
museumsgenstande og anbringe dem forskelige steder i byen, og det tog så megen tid, at vi 
først forlod Holmen i januar 1945.”
Nogle af disse museumsgenstande var gamle 1867 Remmingtongeværer, som
egentlig skulle have været sendt til omsmeltning, og derfor var uden geværkolber og 
beskyttelsestør. En dag spurgte min far mig, om vi på Mikkelsens værksted kunne lave
nogle nye geværkolber til disse våben (ca. 150 stk. ). Jeg opsøgte min mester, Holger 
Mikkelsen, og forelagde ham sagen, og han erklærede sig villig til at påtage sig 
opgaven.

Det blev aftalt, at en mand næste dag efter fyraften kl. 17 skulle komme ud på 
værkstedet, med en af de gamle remmingeværer, ( kodeordet skulle være, ”Jeg skal 
hilse fra Søren Thorsen”). Vores maskinsnedker skulle så vurdere hvordan man skulle 
gribe sagen an.
Normalt er geverkolber lavet af amerikansk nøddetræ, men da det ikke kunne skaffes, 
blev man enige om at lave dem af elmetræ. Foruden min moster og mig selv, var det 
kun maskinsnedkeren  ”Jyden” som vi kaldte ham, der kendte til sagen. Produktionen 
skulle foregå efter fyraften og om đagen blev det hele, pakket ned i store kasser. 
For en sikkerheds skyld blev det aftalt, at hvis nogle af de andre ansatte skulle blive 
nysgerrige og spørge hvad der var i kasserne, skulle svare være, Beskyttelsesrør til 
reagensglas på et laboratorium. Da geværkolberne og beskyttelsesrørene var færdige, 
kom der en lastbil og jeg genså først kolberne efter 5. maj 1945 da nogle af disse  
museumsgenstande dukkede op i Rødovre Kompagni. Geværkolberne var nu blevet 
maletrødbrune, og da man tilsyneladende ikke havde kunnet skaffe spændbånd til
beskyttelsesrørene, var disse gjort fast omkrimg geværløbet med svær ståltråd. På 

Dansk Remington

Illegal våbenproduktion 
Produktion af geværkolber til Remington 1867 Under den tyske besættelse af Danmark

Fortsættes side 21
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KALENDER
2020 - 2021

2. Maj - Repræsentantskabsmøde

4-7. Juni - DM I sortkrudtsskydning 

Se side 8

(se detaljer andetsteds i bladet)

(se detaljer andetsteds i bladet)

(se detaljer andetsteds i bladet)

Struer

7-9. August - Farsø Træf

29 - 30. August - DM i Tærræn 



FænghulGlødende pind

En europæisk håndkanon - inspireret af den 
kinesiske.  Formodentligt 1400-tallet.

En tidlig udgave af håndvåbnet ses 
herover. Det krævede at skytten havde 
et stativ eller andet fast underlag våbnet 
kunne støttes på samt en glødende pind 
ved hånden til antænding. Våbnet havde 
en træfsikkerhed på små 30 til 40m. Det 
krævede ganske givet nerver af stål at 
betjene sådan en sag når en ridder i fuld 
ornat kom galopperende mod skytten med 
hævet lanse, og denne ikke var sikker på 
om våbnet i det hele taget nu gik af på det 
rigtige tidspunkt!

Man nåede snart til den erkendelse at der 
var behov for en mere stabil og sikker 
antænding af disse enkeltmands betjente 

I bogen ” Den eventyrlige Simplicissimus 
bind 2” skrives der 
Citat: Da vi nu kom til det sted, hvor
tiggerdansen skulle begynde, havde jeg 
allerede ladet min musketmed to kugler, 
taget nyt fængkrudt frem og smurt låget på
fængpanden med talg, sådan som forsigtige 

rste h fø åe n d dvm åo bt edi nL

Håndkanon Kina ca. 1287

våben. Det var ganske enkelt for svært for 
skytten at antænde våbnet med den ene 
hånd og holde våbnet roligt med den an-
den i kampens hede, samtidig var det ofte 
tilfældet at der ikke var tilstrækkeligt med 
krudt i fænghullet til at opnå en præsis 
antænding af ladningen.

En smart opfindelse blev udtænkt for at 
løse problemet. Fænghullet blev flyttet 
om på siden af løbet og der blev monteret 
en lille pande med et låg ved fænghullet. 
Denne pande indeholder en lille smu-
le krudt som let kunne antændes, når 
krudtet brænder når en del flammen ind 
og antænder ladningen. Fængpanden var 
opfundet. Låget forhindrer fængkrudtet i 
at blæse væk eller blive vådt. Ovenstående 
animation viser en sådan indretning set 
fra oven.

En nyere udgave se side 22 

Fortsættes side 17



Duckfoot.. Det er ikke svært at se, hvor-

Underlige skabninger..

Slim riffel. Fik navnet, da den ikke var særlig bred i forhold til 
at den havde en tromle som var lodretstillet.

Fandt den under ”Corner riffels grandpa” - Jeg tror nu nærmere den 
var tiltænkt skyttegrave..

Underlige skabninger..



Den mere kendte ”luntelås”

Luntelåsen var en velkommen forbedring 
i midten af 1400 årene og forblev i brug 
til tidligt i 1700 tallet, da denne lås var 
billigere at producere i større antal end 
de mere sopfistikerede indretninger som 
f.eks. hjullåsen. Princippet er at en lunte 
anbringes i en bevægelig hane, denne be-
væger sig ved påvirkning af en aftrækker 
mod fængpanden og antænder herved 
fængkrudtet. Dette tillod skytten at have 
begge hænder på våbnet og derved opnå 
et bedre sigte. Systemet havde sine bag-
sider fordi det tog tid at antænde lunten 
når situationen hvor våbnet skulle bruges 
opstod, ligeledes var det svært at få lunten 
til at brænde stabilt i fugtigt vejr. Lang-
buer var stadig mere effektive i kamp end 
skydevåben. Den eneste rigtig store effekt 
disse våben havde var den skræmmende 

rste h fø åe n d dvm åo bt edi nL

effekt af larm, ild og røg.

I 1540 blev luntelåsen forbedret ved at 
et låg blev monteret over fængpanden 
og automatisk blev trukket tilbage og 
blotlagde fængkrudtet når afrækkeren 
påvirkedes.
Luntelåsen blev anvendt i erobringen af 
den nye verden. Indianerne i amerika 
opdagede dog hurtigt hvornår det var 
mest fordelagtigt at angribe den hvide 
mand, nemlig når lunten ikke var tændt! 
Henry Hudson  som var en af de første 
der udforskede "Guds eget land", blev 
overrumplet af en flok indianerne netop 
af denne årsag. Luntelåsen blev omkring 
1498 bragt til østens lande af portugisiske 
handelsfolk, og blev anvendt i disse lande 
helt op i 1800 tallet.

musketerer plejer at gøre,
når de vil beskytte fænghullet og krudtet på 
panden mod vand i
regnvejr. citat slut.

Klippet og klistret af :
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Cap.

Pris 
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Bestilles hos:  Tony Redmond. Tony@btkog.dk
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Løsning sendes inden
1 maj 2020 
som sms til 
red.sortkrudt@gmail.com
Du skal skrive:
Navn Adresse « LØSNINGEN «
HUSK at indsætte mellemrum :)
.

1 heldig vinder

af 1 stk. cap

&

5 vindere af

1 stk. brochenål

Rebus

HUSK!
Besøg vores hjemmeside

www.sortkrudt.dk



Nordjyske skyttersortkrudts
indbyder til

FRI skydning, på godkendte

skiver -det meste af tiden

Et par skydekonkurrencer

om lørdagen..

præmier til de

bedste skytter.

MEDBRING
Telt/campingvogn hvis du over-
natter. 4 pers.Cowboy-telte kan lånes -
(først til mølle) ring!

mad, drikkevand, toiletpapir, 
brænde, bål-fad m.m. til eget brug.

Strøm: 220 V fra klubhuset
(medbring selv forlængerledning.)

O.B.S!
Har du skytterelateret
grej du vil sælge er du velkommen
til at opstille et bord.

ALT dette

KUN! 50
Kroner

Betales ved
indgangen

TOILET-FORHOLD:

Der opstilles
toiletvogne

Fars
ø

Træ
f

7. - 9. August 2020.

Adressen for træf og skydebane
finder du på foreningens hjemmeside
www.nordjyskesortkrudtsskytter.dk

under kontakt

Yderligere oplysninger:

Formand, Annica Pedersen: 
coltwalker1847@hotmail.com
eller sms 24 69 00 91



 

   Indbydelse Til Repræsentantskabsmøde 2020 
Dato: Lørdag d.02 Maj 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.



grund af geværenes sjove udseende, med de rødbrune kolber, fik disse 8 m/m
remmington geværer hurtigt øgenavnet Tivolibøsser, og de tilsvarende 11 m/m
rytterkarabiner fik øgenavnet elefantbøsser, Jeg har siden erfaret, at Søren Thorsen 
var dæknavnet for en af min fars kollegaer på Holmen, ammunitionsforvalter 
Svenning Lykke Pedersen, som var kompagnichef for Hvidovre Kompagni.
Uden ammunition var disse gamle ”museeumsgenstande” værdiløse. Desværre var 
ammunition som passede til denne riffel (8 m/m med krave) for længst gået ud af 
produktion. Man havde de tomme hylstre og projektilerne, men man havde ikke det
gammeldags sortkrudt som skulle udgøre ladningen, Min far fortalte mig engang 
efter krigen, at man på Søartilleriet allerede i 1944 var opmærksom på dette problem, 
og eksprimenterede med alternativ ammunition. Det krudt man bruger i moderne 
riffelammunition var alt for kraftigt til disse gamie geværer, og man fandt derfor på, 
at fylde et mindre kvantum krudt i patroneme (reduceret ladning). Der var dog det 
problem, at når man holdt riflen vandret, lagde krudtet
sig selvfølgelig også vandret i patronhylstret ned, på en sådan måde, at stikflammen 
fra fænghaetten ofte ikke kunne antænde krudtladningen. For at komme dette 
problem til livs, fyldte man vat i det overskydende hulrum, sa krudtet blev holdt på 
plads.
 I en båndet samtale fra ca.1970 mellem historikeren Jørgen Barfod og 
kompagnichef for Rødovre Kompagni. fortæller PH,  Kompagnichefen om sit 
kendskab til denne produktion af patroner til Remingtongeværet. Samtalen viser, at 
det var ammunitionsforvalter Svenning Lykke Pedersen (alias Søren Thorsen ) som 
stod bag denne produktion.
 Om formiddagen, den dag jeg skulle have reception på Frihedsmuseet i 
anledning af min bogudgivelse, blev jeg ringet op at én mand, Kurt Bang Petersen, 
fra ”Våbenhistorisk Selskab”, som med begejstring i stemmen fortalte at han var i 
besidelse af en af disse ombyggede Remingtonrifler. Han fortalte også at det havde 
været umuligt for Selskabet, at finde ud af hvor dette våben stammede fra. Nu var 
gåden løst, og han glædede sig til at træffe mig ved reseptionen om aftenen. Om 
aftenen mødte han op og viste mig en kasse med et eksemplar af geværet, og selvom 
der var pyntet lidt på det, genkendte jeg det straks. Han bad om tilladelse til at bringe 
en artikel om ”Fundet” i selskabets medlemsblad, hvilket jeg naturligvis gav min 
tilladelse til.

Skrevet og fortalt af 
Gunnar Krogsbøll

Illegal våbenproduktion 
Produktion af geværkolber til Remington 1867 Under den tyske besættelse af Danmark
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DM I TERRÆNSKYDNING 
29 og 30. aug. 2020 

Blicheregnens Sortkrudtsskytter indbyder alle under De Danske Sortkrudtskytter til DM  i 
terrænskydning på Karup Flyvestations areal.  

Adresse: Mosegård, Hessellundvej 2, 7470 Karup. 

Skydning: 

Lørdag 29.08 kl.  9 til 15 

Søndag 30.08 kl.  9 til 12 

Der skydes i 4 klasser ( 4 mands hold) 

Forladet /Patronladet gevær 

Forladet pistol/revolver 

Patronladet pistol/revolver 

Der skydes på 6 baner à 5 skud – pris 1. skydning kr. 100,00 efterfølgende kr. 75,00. 

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

Præmier i forhold til antal skytter. 

Der er mulighed for primitiv camping ved Mosegård, mulighed for ankomst fredag fra kl 14. 

Alternativ: Hessellund Sø camping, tlf. 97 10 16 04 (afstand ca. 2 km) 

Lørdag kl. 19 er der festmiddag. Pris pr. person kr. 150,00. 

Morgenmad lørdag/søndag og let frokost lørdag kan købes. 

Begge dage mulighed for køb af drikkevarer til små priser. 

Kaffe hele weekenden kr. 20,00. 

Af hensyn til planlægning/indkøb er senest tilmelding den 8. aug. 2020 

Tilmelding og information: 

 Ib Farcinsen, tlf. 40 40 77 80. eller Helene Davidsen 22620616 

Mailadresse: Farcinsen@mail.tele.dk. 

helene.with.davidsen@gmail.com 

Med skyttehilsner 

Blicheregnens Sortkrudtskytter 



Oplevet af: Tony og Sally 
Redmond.
 
I oktober 2019 besøgte vi Buffalo Bill 
Center of the West I Cody, Wyoming, 
et center med 5 museums, bl.a. The 
New Cody Firearms Museum – totalt 
renoveret og ny designet i 2019 - med 
over 4000 våben.  
Et helt fantastiske oplevelse – man 
kan brug en hel dag eller mere, kun i Firearms museet. Selve sektionen med våben fra 
1845-1890 som interesser mig mest var så omfattende at man kan ikke overskue det 
hele på en gang. 
Der er udtræks skabe og skuffer fyldte med våben samt information om dem. Der 
findes også en hel sektion med tekniske tegninger,et kælder fyldte med referance bøger, 
artikler m.m.  og der er information om militærets brug af våben, fysik, indgravering 
og meget mere. 

Fortsættes side 26



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 sortkrudt-
skytter - på tværs af foreningerne. Her kan 
man aftale dueller 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 udfordreren der foretager rejsen.)
I facebook-gruppen er vi alle lige.
Jeg har derfor vedtaget - ENSTEMMIGT - 
at alle medlemmerne i gruppen også er ad-
ministratorer - det betyder ikke EN masse 
ansvar, men udelukkende 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
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LØSNING 
Nr 2 -2019

Vidste du!
- At sortkrudtsskytter, er samm-
sat af 2 ord - Nemlig sortkrudts
og skytter.Ordet sortkrudts, hen-
viser IKKE til sortkrudtet, men
til et sortkrudtgevær, som i 
gamle dage blev omtalt som en
«Sortkrudts» . FX. sagde fatter
ofte - Jeg tager lige min sort-
krudts og går på jagt. Dette er 
årsagen til, at vi skytter der 
benytter sortkrudt hedder
sortkrudtsskytter - med 2 s-er..



Adgangsbilleten er ink.alle 5 museums og 
gælder i 2 dage. Vi kan varmt anbefale det 
og opfordrer jer til at have 2 hele dage til rådighed. Se: https://centerofthewest.org
Byen Cody er i sig selv et besøg værd og lige udenfor byen findes Old Trail Town, et 
museum med autentiske, original bygninger ( mange af dem fra Cody ) fra Wild West 
perioden – alle sammen indrettet med original  artifakter. 
Tony Redmond
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VGP Western v/ Tony Redmond, Kirketerpvej 59,  9541 Suldrup. 
Tlf: 98370598 / 23907540   email:info@vgpwestern.com    

www.vgpwestern.com    www.vgpwestern.dk 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                     

 

 
Reservedele  til  Sortkrudtsrevolvere 

 Colt,   Remington,   Uberti   
        både   originale  og  replika 

 Samt  plejeartikler  og  tilbehør 

  Håndlavede  Læderartikler 

f.eks.  Hylster , Tegnebøger, 
Håndtasker,  Bælter,  Hattebånd, 
Nøgleringe,   Armbånd,  
 I Pad /Tablet cover,  Knivpunge 

Specielle bestillinger modtages – evt. med 
navne el. initialer. 

Møde  os  til  våbenmesse,  
kræmmermarkeder osv. 

Besøg  vores  udstilling  på  
adressen,  efter  aftale. 

Se vores  s tor  sortiment  af  bl.a.  
Bæltespænder,  Sheriff Skilte,  
Southwest Artikler,   Bøger,  
Antik Lommeur og Vedhænge,   
 Old West  Memorobilia,  DVD’er 
 Smykker , Bolo Ties,  mm. 
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