
                  Danske Sortkrudtsskytter 

 

Referat af repræsentantskabsmøde for Danske Sortkrudtsskytter 

 
Afholdt på Brobyværks Kro d.7. maj, 2016. 

 
Deltagende foreninger: Blicheregnen, Bornholmske, DBDFS, Djurs, Falsterske, Funder, 

Fynske, Hids Herred, Lollandske, Nordjyske, Roskilde, Sejs-Svejbæk, Sjællandske, 

Skiveegnen, Slesvigske, Sydjyske, Søfælde, Vestegnen, Vestjyske 

 

 

Dagsorden: 

         1.  Valg af dirigent og referent. 
 

 2.  Beretning:          

 Formand 

 Redaktør 

 Sportsudvalget, Sortkrudtsudvalget og Lovudvalget. 
 

 3.  Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse. 
 
 4.  Budgetfremlægning. 
 
 5.  Indkomne forslag. 

 Forslag til ændring af Forbundsvedtægter vedr. to-håndsfatning. 

 Forslag til ny skydedisciplin Benchrest  (prøveperiode). 

 Forslag til ny terrænskydning på tid for forlade- og bagladerevolvere. 
(prøveperiode). 
 

 6.  Fastsættelse af kontingent.   
 
 7.  Valg af forbundets bestyrelse.  

 Bestyrelsesmedlem - Kurt Kjær er på valg, genopstiller. 

 Kasserer -Tony Redmond er på valg, genopstiller. 
Valg af suppleanter. 

 Vilhelm Birn på valg, genopstiller. 

 Arthur Gaba på valg, genopstiller. 
 

8.  Valg af repræsentant til MLAIC 
 
9.  Nedsættelse af diverse udvalg. 
 
10. Valg af 2 revisorer. 

 Henrik Lykke Sørensen, genopstiller. 



 Charles Waring, genopstiller. 
 
 

 Mødet startede med et kort foredrag af kroejerens søn René Jørgensen om kroen og dens 

historisk relation til Danmarks ældste våben fabrik. 

 

1. Claus Johansen stillet op som dirigent og Sally Redmond som referent - begge blev 

valgt.  

 

 

2.  Formanden Søren Poulsens  beretning 2015 

 

Tak til alle fremmødte.  

Næsten halvdelen af vores foreninger på 19 ud af 40 er kommet. Mere end sidste år, hvor 

der kom 12. Det er et fremskridt. Tælles antal medlemmer sammen repræsenterer 

forsamlingen 884 medlemmer svarende til lige ved 2/3. 

Spørgsmålet er om vi på den baggrund skal give alle medlemmer muligheder for at deltage 

uden stemmeret for at som mange synspunkter kommer frem om hvordan vi kommer fremad 

med sortkrudtssporten. 

Hvad er gået godt 

Her på repræsentantskabsmødet synes jeg at det er på sin plads at nævne hvad der er gået 

godt i 2015. 

 

Medlemstal 

Medlemstallet har glædelig vis igen haft en fremgang til 1375. 

 

DM 

Afholdelsen af vores 3 Danmarksmesterskaber i 2015: DM i de traditionelle 

sortkrudtsdiscipliner blev afholdt i Korsør. DM i Terrænskydning og DM i Westernskydning 

med blev afholdt i København. Alle stævner blev fint afvikler. 

Der er allerede taget hul på 2016 med DM i terrænskydning, som er allerede afholdt ved et 

fint afviklet stævne i København.   

Nye skyde discipliner 

Indsamling af forslag til nye skydediscipliner har allerede givet resultat i form af  

 Benchrest skydning med forlader og patronladet riffel,  

 Terrænskydning på tid og 

 En ny 100 m skydning med forlader og patronladet gevær med sigtekikkert. 

 Senere på mødet skal vi drøfte om de nye discipliner skal have en prøveperiode.  

 

Nordisk samarbejde 

Til NM er det vedtaget at England kan deltage som prøve medlem. Desværre kunne vi ikke 



blive enige med de andre om anvendelsen af rundkugler i Smidt og Wesson klassen, som vi 

mener ikke er originalt, men som vi desværre har måttet acceptere. 

 

Westernskydning 

Westernskydning vist øget aktivitet ved deltagelse i månedsmatcher i København og 

Tønder, samt ved etablering af nye westernbaner i Esbjerg, Frederikshavn og ved Djurske 

Der er også planer på Lolland.  

Der har været afholdt en Påskemarch og DM i 2015 blev begge afholdt som åbne stævne 

med deltagelse af norske og svenske skytter. 

Der har været fine resultater ved EM i Slovenien med bl.a. Matthew Scotts overall placering i 

top 10 (nr. 6) af 250 skytter og Allan Olsen europamesterskab i Senior kategorien.  

Genladningskurser 

Vores dygtige genladningsinstruktører har gennemført 5 genopladningskurser med 85 

deltagere. En stor succes. 

 

INDBERETNING til DIF  

Indberetningen til DIF gik meget bedre end sidste år, alle indberettede til tiden. 

 

Politiet nye Administrative Centre 

Politiets nye Administrative Centre fungerer ikke godt med svingende svartider. 

 

Der er desværre også noget der er gået mindre godt. 

 

Forbundsskydningen  

Til Forbundsskydning har der været ganske få deltagere og de få deltagere der var, har fået 

pengene tilbage. Forbundsskydningen fremtid tages op under sportsudvalgets beretning. 

 

Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde 

På Dansk Skytte Unions Repræsentantskabsmøde var vi sammen med Historisk Skytte 

Forbund medforslagsstiller til Sportsskytternes principforslag til nye vedtægter for DSkyU. 

Forslaget betød at vi ville blive repræsenteret i Unionsstyrelsen og i Skyde udvalget. Det var 

vigtigt fordi vi ikke har haft indsigt i eller medindflydelse på hvad der foregik i Unionsstyrelsen 

og som medlem af skydeudvalget ville vi få direkte indflydelse på vores våbensager. 

Udover øget indflydelse var forslaget også en reaktion på et Unionsforslag, der skulle vare 

på vej, som nedlagde forbundene fjernede alle skytteudvalg fra Unionsstyrelsen. 

 

 

 

Redaktørens  beretning: 



Per Jakobsen :  KRUDTSLAM  ÅRET 2015/16 

1. september 2015 hvor der var deadline for Krudtslam nr. 2 - 2015, her havde jeg kun 

modtaget et indlæg til bladet.  

Det var et indlæg jeg havde bedt blive skrevet af et par deltagere i Farsø træffet 2015.  

Hvis jeg ikke havde bedt om dette indlæg, så havde jeg ikke et eneste indlæg til et blad, der 

skulle sendes af sted til trykkeriet og som skulle være ude ved medlemmerne omkring 1. 

oktober.  

Hvad gøre man så. Man begynder og ringe og skrive rundt til medlemmer, der evt. kunne 

bidrage med et indlæg eller 2. Jeg fik fat i nogle medlemmer, de ville gerne skrive til 

Krudtslam. Men det var lidt under tidspres, deadlinen var overskredet og forude ventede 

trykkeriet m.m. Så ikke alle kunne hjælpe til. 

Men med god hjælp bl.a. fra Sjælland, så fik jeg et blad samlet sammen. 

Jeg var ellers blevet lovet et længere indlæg til bladet, men det kom bare efter at bladet var 

sendt til trykkeriet og ud til medlemmerne. Men så havde jeg noget til Krudtslam nr. 1 - 2016. 

Krudtslam nr. 1 - 2016 er der flere sjove oplevelser med. Først og fremmest så havde jeg en 

del indlæg til bladet. Der var medlemmer der havde skrevet bl.a. det at gå på jagt med en 

forlader riffel. Det har så medvirket til at jeg er blevet kontaktet af Danske Forladerjægere´s 

formand. Han vil skrive om deres forening. 

Samt skulle der komme en artikel om at bruge kikkertsigte på en sortkrudts riffel. Så skulle 

der også gerne komme indlæg fra DM i sortkrudt 2016, Påsketræffet for Western skydning, 

Farsø Træf 2016. 

Stor tak til alle der har skrevet til Krudtslam, forsæt med dette. Så hvis medlemmerne stadig 

støtter op med indlæg til bladet. Så skulle det nok også kunne udkomme til tiden.  

 

Forslag fra Bestyrelsen: 

Nedlæggelse af fysiske blad – fremover elektronisk udgave. 

Efter diskussion for og imod forslaget blev der ved afstemning med stort flertal tilkendegivet 

at bladet fortsætter i fysisk form. 

 

 

Sportsudvalget v/ Kurt Kjær  

 

I flere år var Uberti Cup populær, med mange deltagere. Da det gled ude valgt vi at prøve 

nyt koncept – Forbundsskyning. Desværre har det vidste sig at året 2014-2015 havde meget 

få deltagere med kun 13 skydninger. Det kunne vi ikke byde vores sponsorer og valgte 

derfor at aflys det og de få deltager fik pengene tilbage. 



 

Genladningskurser går derimod rigtig godt med deltagere fra andre grene som derfor får 

øje op for vores sport. Obs. hvis I gerne vil afhold et kursus i egen forening at kontakter 

tovholderen Tony Redmond. 

 

Undervisningskurser – et nyt koncept i år. Første kursus er gennemført på Sjælland, dog 

skuffende at medlemmer fra kun en forening ude af 11 valgte at deltage. Det er gratis at 

deltage – næste kursus bliver på Fyn så kom ude af busken og meld jer til – det bliver 

annonceret på hjemmesiden og i Krudtslam. 

 

Tilskud – der er lavet et revideret regelsæt til søgning af tilskud til EM og NM.  

Da fristen i Krudtslammet var d.1.april og bladet første udkom d.1.april valgt vi at forlænge 

fristen til d.1. maj. 

 

Sortkrudtsudvalget v/ Søren Poulsen 

 

Vi har indsendt  ansøgning til justitsministeriet om at: 

 Der kan opbevares sortkrudt i maksimalt 100 beholdere, som holdes indenfor den 
maksimale mængde sortkrudt, der må opbevares på stedet,  
 

 Ved opbevaring af op til 2 kg sortkrudt (underklasse 1.1) i udhus og garage eller 
sortkrudt (underklasse 1.4) i bolig kan der tillige opbevares indtil 2 kg røgsvagt krudt 
(underklasse 1.3) i separat lokale under samme vilkår som for flere personer på 
samme ejendom. 

 

Lovudvalget v/ Søren Poulsen 

 .455 Webly Sortkrudtspatron er godkendt og anføres som  .45T. NB alle kalibre skal 
betegnes som .45 T, .44T. .38T eller .32T og ikke ved patron angivelse. Bagsigtet på 
bagladerevolvere kan være ”square”. Ved forlade revolvere skal det være ”V”. 
 

3. Regnskabet 2015 - Kasseren Tony Redmond gennemgik regnskabet . Det blev 

godkendt. 

 

 

4. Budget 2016 blev fremlagt af kasseren Tony Redmond. Det blev godkendt. 

 

 

5. Forslaget om ændringer af vedtægterne sådan at alle over 55 år kan vælge at skyde 

med to-håndsfatning blev vedtaget enstemmigt. 

 

Forslaget om ny skydedisciplinen Benchrest -  dvs. i stedet for at ligge på jorden vil 

man støtte riflen på en bænk eller lignende på 100m banen – det vil være til gavn for 

folk med problemer med bevægelses besvær. Det gælder både for og bag ladet med 



tidstypisk kikkert sigte.  Sjællandske og Lollandske har allerede mulighed for at gøre 

det. 

Prøveperioden på 1år blev godkendt. 

 

Forslaget om ny terrænskydningen på tid med både for og bagladet.   

Niels Erik Hansen fortalt at det var afprøvet på Fyn med store interesse fra skytter fra 

andre grene. Han håber på et samarbejde med DGI osv. hvor man kan deltage på 

lige fod med alle andre. 

Prøveperioden på 1år blev godkendt. 

 

 

6. Kontingent – hovedbestyrelsens forslag om at fastholde kontingent uændret blev 

godkendt. 

 

 

7. Valg  - bestyrelsesmedlem Kurt Kjær og kasserer Tony Redmond  samt suppleanter 

Vilhelm Birn og Arthur Gaba var villig til genvalg.  Alle 4 blev valgt enstemmigt. 

 

 

8. Repræsentant til MLAIC - Søren Poulsen blev valgt. 

 

 

9. Sportsudvalg, Lovudvalg og Sortkrudtsugvalg fortsætter uændret. 

 

 

10.  Revisorerne Henrik Lykke Sørensen og Charles Waring blev genvalgt. 

 

 

 

11. EVT: 

 

DM 2017 – Nordjyske Sortkrudtsskytter afholder DM på Ulfborg Skyttecenter. 

 

Ulrich Sørige/Sjællandske – obs. der er kommet nye regler for Post Nord som vi 

skal undersøge nærmere ved udsendelse af Krudtslam.  

 

Arthur Gaba – til orientering afholdes Wild Bunch kursus i Jylland d.3/10.  

 

Tony Redmond – stor tak til genladnings instruktørene der gør et fremragende 

arbejde. 

 

Niels Erik – til orientering afholdes træf med Wild  West Old Time og Søfælde 

Sortkrudtsskytter d.27-28-29. maj. 

 

Sportsudvalg – kontakt personer: 

 

 Genladningskurser – Tony Redmond 

 Pistol og riffel kurser – Kurt Kjær 

 Western kurser – Søren Poulsen 

 

 

 


