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Danske Sortkrudtsskytter
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger
Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund
www.sortkrudt.dk

Dato: 04.08.17

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS
Tirsdag, den 01.08.17 kl. 10.00, Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst
Deltagere: Henrik Elmer, Kurt Kjær, Tony Redmond, Susanne Christiansen.
Ordstyrer: Henrik Elmer
Referent: Susanne Christiansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Meddelelser.
a) Susanne Christiansen: referater sendes fremover til Dansk Skytteunion: Tommy
Sørensen samtidig med, at de lægges på hjemmesiden.
b) Tony Redmond: dato for næste års repræsentantskabsmøde: 26.05.18 kl. 13.00 på
Blommenslyst Kro.
Det aftales, at Susanne Christiansen er referent ved repræsentantskabsmødet og at
hun også fremover overtager opgaverne vedr. udsendelse af indbydelser til de
respektive formænd.
c) Kurt Kjær: oplyser, at han har haft kontakt med Dansk Skytteunion vedr.
problematikken omkring Justitsministeriets tilbageholdelse af tilladelser til Kaliber
44/40 revolvere, hvor tilladelserne har været tilbageholdt, da man åbenbart tror, at
disse kan skyde med magnum ammunition. Danske Sortkrudtsskytter har sendt
evidensbaserede tegninger og forklaringer til Dansk Skytteunion, der efter aftale har
sendt det videre til Justitsministeriet. Dette mhp. at få åbnet op for tilladelser hurtigst
muligt til denne kaliber. Sagen ligger nu hos Justitsministeriet og Danske
Sortkrudtsskytter vil tage problematikken til debat, da situationen er urimelig overfor
de berørte sortkrudtsskytter.
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d) Kurt Kjær: formanden skal have Krudtslam til gennemlæsning inden udgivelse. Dette
vedtages som fast fremtidig procedure.
e) Søren E. Poulsen har kontaktet Hovedbestyrelsen og meddelt, at han ser sig enig i
vores beslutning om, at han forbliver suppleant og ikke træder ind i Hovedbestyrelsen.
3. Økonomistatus.
Tony Redmond oplyser følgende:
Befordringsgodtgørelsesposten er steget pga. flere afholdte Hovedbestyrelsesmøder hen over
sommeren. Dog er posten ikke oversteget det budgetterede.
Repræsentant og tilskud til NM-posten: deltagerne ved NM får som tidligere vedtaget,
udbetalt et samlet deltagerbeløb på kr. 2.000 pr. deltager, som vil blive fratrukket diverse
omkostninger til tilmelding og gebyrer. Det resterende beløb tilgår deltagernes konti.
4. Støjrapport
Henrik Elmer har fremfundet en gældende støjrapport, som De Danske Sortkrudtsskytter
tidligere har fået udarbejdet. Denne scannes ind og lægges på hjemmesiden: sortkrudt.dk.
5. Evaluering af NM samt NM 2018.
Indførelse af ny klasse for lerdue med patroniseret haglgevær:
Henrik Elmer foreslår, at denne klasse kommer med i nationalt regi.
Der tales om, at denne klasse allerede findes i nordisk regi og at alle danske deltagere derfor
kan melde sig til og deltage med patroniseret haglgevær, uden det behøver at blive indført
som national dansk klasse.
Klasserne ved NM ved lerdueskydning er som følger: flint, perkussion og patroniseret
haglgevær.
Kurt Kjær foreslår, at De Danske Sortkrudtsskytter samt Sportsudvalget kan initiere
fællestræning for interesserede med henblik på næste DM og NM.
Dansk Skytteunion tilbyder gratis sortkrudtsinstruktør, hvor der alternativt også kan overvejes
at hyre instruktør.
Instruktionen og træningen skal naturligvis være målrettet for deltagere til næste DM og NM
og kan f.eks. fordeles på Sjælland, Fyn, Jylland, altså 3 kursussteder i alt.
Sportsudvalget laver et udkast hertil. Dette initiativ gøres mhp. at få flere aktive
sortkrudtsskytter med til DM og NM.
Evaluering af dette års NM i Norge:
Henrik Elmer og Kurt Kjær deltog begge i NM i Norge og de vurderer det som et godt
arrangement, hvor skydningen var godt planlagt og arrangementet var i øvrigt hyggeligt.
Henrik Elmers evaluering af det nyligt afholdte NM i Norge er, at sortkrudtsskytterne kan gøre
det bedre og derfor sættes ovenstående forslag i værk.
Det blev til 2 danske bronzemedaljer (til samme skytte) og ingen holdmedaljer ved NM i år.
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Danske Sortkrudtsskytter vil foreslå de andre nordiske lande, at vi indfører 2-håndsskydning til
NM jf. danske regler i en separat 2-håndsklasse. Argumentet er bl.a., at det er en stor succes i
Danmark.
Der foreslås også at udvide NM med en ekstra skydedag, således skydningen foregår over 3
dage og ikke de nuværende 2 dage.
NM i 2018:
Nordisk Mesterskab afholdes 20+21+22 juli i 2018 i Musse.
Henrik Elmer fremviser et fint forslag til indbydelse og han laver således en indbydelse, når tid
er og lægger den tillige på hjemmesiden sortkrudt.dk.
Musse-banen har alle faciliteterne til at kunne afholde sådan et arrangement – både
banemæssigt og sanitetsmæssigt.
6. Sortkrudtssagen
Kurt Kjær oplyser, at De Danske Sortkrudtsskytter samt Beredskabsstyrelsen bør samarbejde
om at gøre det muligt for skytter, der bor i tæt bebyggelse at kunne opbevare kl. 1.1
sortkrudt.
Det aftales, at Kurt Kjær kontakter de relevante myndigheder mhp. en grundig drøftelse af
mulighederne for at kunne opbevare en mindre mængde kl. 1.1 sortkrudt efter samme regler,
som gælder for røgsvagt krudt, samt at der herunder udføres en test, der skal vise, at dette vil
være muligt, uden den øgede bekymring, som p.t. er årsagen til den stramme lovgivning.

7. Opdateret stævnekalender på hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen vil opfordre alle medlemsforeningerne til at bruge aktivitetskalenderen
mhp. flere deltagere til arrangementerne og en større udbredelse omkring disse.
8. Henvendelse til Skydebaneforeningen i DGI med forespørgsel om at tilgodese kommende
mesterskaber på ny bane i Aalborg.
Tony Redmond oplyser, at Aalborg får nyrenoveret og moderniseret sin skydebane. Derfor
foreslår han, at Hovedbestyrelsen tager kontakt med Frederikshavns og Aalborgs formænd
mhp. en henvendelse til Aalborg Kommune og Baneforeningen for at få det nye anlæg gjort
fremtidsegnet til sortkrudtsskydning. Dette også mhp. at kunne afholde evt. mesterskaber i
fremtiden. Tony Redmond tager kontakt til ovennævnte formænd og giver forslaget videre til
dem.
9. Visioner og forslag mhp. westernskydning/CAS i DK under DSS fra Allan Olsen.
Hovedbestyrelsen har debatteret de fine og relevante visioner og forslag fra Allan Olsen og
foreslår, at westernskytterne selv arbejder videre med Allan Olsens udmærkede visioner og
forslag.
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10. Eventuelt.
 Susanne Christiansen: er det muligt at hjælpe reenactors med at få lavet tilladelse til
”transport af våben til og fra godkendt reenactmentområde samt salutering”:
Henrik Elmer tager kontakt til formanden for Dansk Skytteunion mhp. en evt.
standardtilladelse vedrørende reenactment. Dette område er godt nok lidt udenfor
Danske Sortkrudtsskytters gebet, men for at fremme sikkerheden og holde orden i
tilladelser, vil vi gerne formidle en kontakt mhp, at der kan laves en sådan
standardtilladelse.


Henrik Elmer: Skal der laves en Facebookside/gruppe for DSS:
Hovedbestyrelsen finder Facebooksider meget relevante og brugbare for
facebookbrugere, men enes om, at det i Hovedorganisationsregi vil blive for
omfattende at administrere, men opfordrer stadig alle medlemsforeningerne til at
overveje brugen af en forenings-facebookside, som flere sortkrudtsforeninger allerede
har oprettet til stor glæde for skytterne, der bruger Facebook.



Næste bestyrelsesmøde aftales til: 07.11.17 kl. 10.30 på Blommenslyst Kro.

