
DM i Sortkrudt 2018 

Lørdag den 9. og søndag den 10. juni 2018 

 

Arrangør: Frederikshavn Sortkrudtskytter 

Sted: Brønderslev Skytteforenings baner, Skydebanevej 41, 9700 Brønderslev 

Klasser: Alle bortset fra lerdueklasserne. Beskrivelse af klasserne kan ses på www.sortkrudt.dk 

 Geværklasser M.L.A.I.C. 

 1   Miquelet  50 m 

 2   Maximilian  100 m 

 3   Minié  100 m 

 4   Whitworth  100 m 

 8   Walkyrie  100 m Kun for damer. 

 14 Tanegashima 50 m 

 15 Vetterli  50 m 

 16 Hizadai  50 m 

 36 Pennsylvania 50 m 

 37 Lamarmora 50 m 

 Pistolklasser M.L.A.I.C. 

 5  Cominazzo  25 m 

 6  Kuchenreuter 25 m 

 7  Colt  25 m 

 12 Mariette  25 m 

 23 Donal Malson 50 m 

 28 Tanzutzu  25 m 

 Danske klasser: 

 50 De Meza  100 m 

 51 Kyhl  50 m 

 53 Remington  100 m 

 54 Kronborg  25 m 

 55 Sortkrudt Bagladeriffel 100 m 

http://www.sortkrudt.dk/


 56 Smith & Wesson 25 m 

 57 Winchester  50 m 

Alle pistolklasser kan skydes med 2-håndsfatning hvis man på tidspunktet for stævnets begyndelse er fyldt 

55 år. Hvis du ønsker dette, SKAL du angive det i tilmeldingen! 

Skyttecentret:  Åbent fra fredag eftermiddag. 

Våbenkontrol: Fredag den 8. juni kl. 17 – 20 

  Lørdag den 9. juni kl. 8 – 9 

  Søndag den 10. juni kl. 8 – 9 

Bespisning: Ved ankomst fredag vil der være mulighed for at købe lidt af spise. 

 Lørdag og søndag kan der købes morgenmad og let frokost. 

 Festmiddagen lørdag aften bestilles og betales sammen med tilmeldingen. 

Overnatning: Der er mulighed for camping (ingen faciliteter) på areal ved skytteforeningen. Dette koster 

50 kr. for hele stævnet, og der betales ved ankomst. Hvis du ønsker at benytte denne 

mulighed, skal du angive det i tilmeldingen. 

Tilmelding: Senest onsdag den 9. maj 2018 pr. mail eller post til 

 kaj.dahl@webspeed.dk 

 Kaj Dahl, Fladbjergvej 51, 9900 Frederikshavn. Tlf. 21 18 76 95 

 Tilmeldingen skal indeholde navn, adresse og forening, hvilke klasser du vil skyde i samt om 

det er 2-hånds, og om du vil deltage i festmiddagen (antal personer). 

 Tilmeldinger efter 9. maj efterkommes kun i det omfang der er ledige baner i klassen. 

 Når stævnet starter lørdag, er der endeligt lukket for nye tilmeldinger. 

 Skyttelister og banefordeling kan ses på http://www.frederikshavnsortkrudtskytter.dk, som 

vil blive løbende opdateret. 

Priser: Hver klasse  100 kr. 

 Festmiddag lørdag aften 170 kr.  børn 10 – 16 år dog 80 kr. 

Betaling: Det samlede beløb for skydning og festmiddag indsættes samtidig med tilmelding på 

Reg. Nr. 9076 kontonummer 4564437250 

Husk at angive navn/navne 

Tilmeldingen er ikke gyldig før den er betalt. 

Medaljer og diplomer: 

 Medaljer uddeles i hver klasse efter forbundets regler, og diplomer eftersendes. 

Vi glæder os til (igen) at give jer et godt stævne  

mailto:kaj.dahl@webspeed.dk
http://www.frederikshavnsortkrudtskytter.dk/

