
Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015. Møde blev afholdt på Fjelsted Kro, Ejby - Fyn 

Foreninger der deltager: De Broderlige, Djurske, Bornholm, Sjællandske, Slesvigske, Sejs – 

Svejbæk, Vestjyske, Vestegnen, Søfælde, Skiveegnen, Hids Herred, Sydjyske, Nordjyske, Lollands. 

14 foreninger deltog. 

Fra hovedbestyrelsen: Søren, Kurt, Per, Tony, Niels Erik 

1. Dirigent Claus blev valgt. Mødet var annonceret pr. første april i Krudtslam. Men dagsorden 

først udsendt pr. 15. april, det grundet sygdom. Der var ingen bemærkninger til dette. Her 

med kunne mødet starte. Referent Per 

2. Formandens beretning  

Tak til alle fremmødte, desværre er vi ikke fuldtallige, som det egentlig godt kan læses ud af 

vedtægterne. Det er jo nemmere at gennemføre repræsentantskabsmødet med få deltagere, men vi 

mangler tilbagemeldinger og den fælles drøftelse af hvordan vi engagere alle til at komme videre til 

gav for Sortkrudtsporten. 

Medlemstallet er steget 

Medlemstallet er steget til 1360 og antallet er foreninger er nu 39, med optagelsen af Hids Herreds 

og Søkilde Sortkrudtsskytter, idet én forening Åbybro Sortkrudtsskytter er under godkendelse så vi 

bliver 40 foreninger, 

 Forbundsskydningen  

Vi igen har besluttet at udskyde perioden til 31. oktober Udover de store præmier, så har vi åbnet 

for to-håndsfatning efter ønske fra ældre skytter.  

Det er vigtigt at vi har en god aktivitet sammen med terrænskydning og western er det for at 

markere, at vi er et aktivt skydende forbund og det dermed er berettiget at give våben påtegning. 

Nordiske resultater og danske resultater 

DS har afholdt 3 Danmarksmesterskaber i 2014: DM i de traditionelle sortkrudtsdiscipliner blev 

afholdt i Brønderslev. DM i Terrænskydning og DM i Westernskydning med blev afholdt i 

København. DM i Terrænskydning 2015 er allerede er afholdt d. 23. maj  

DS afholdte Nordisk mesterskab i Internationale og Nordiske sortkrudt pistol- og gevær klasser på 

Københavns Skyttecenter.  DS skytter vandt en guldmedalje og en sølvmedalje.  

Westernskytter deltog i EM i westernskydning i Italien med succes med Overall placering i top 10 

(nr. 7) som er meget prestigefuld, og en europamester i Senior kategorien. Hertil en Sølv medalje i 

100m Long Range. 



DS er mere og mere involveret i afholdelse af westernskydning i nordisk regi. DM i Western er i 2 

år blevet afholdt som åbne stævner, med deltagelse af svenske og norske skytter.  

DSS er kommet med i nordisk stævnesamarbejde, og er der blevet anmodet om at afholde en 

Påskeskydning, som blev afholdt første gang d. 3-5. april på KSC. Det er målet, at det skal være en 

årligt tilbagevendende start på westernsæsonen i Norden. Næste år skal vi afholde NM i 

westernskydning.   

Nordisk samarbejde MLASC 

Det nordiske samarbejde knirker. I forbindelse med stævnet i Åsheim 2013 fortalte en skytte, at han 

havde anvendt en rundkugle i Smidt & Wesson klassen, hvor kravet til projektilet er ”Contemporary 

Bullit”, dvs. tidstypisk projektil. En rundkugle er mere præcis end et projektil. De andre nordiske 

lande har med Norge i spidsen har henvist til at man dengang anvendte rundkugle i ”Gallery 

Loads”, dvs. skydetelts ammunition. Ladningerne var op til 7 grs., som på ingen måde kan anvendes 

til skiveskydning på 25 m. De 3 andre lande har stemt Danmark ned i sagen. Såfremt dette ikke 

ændres har vi svært ved at se at vi kan deltage i Nordiske mesterskaber, fordi man herved fokusere 

på præcision med alle midler frem for originalt udgangspunkt. Hertil har deltagelsen været meget 

lav. 

Genladningskurser. 

Der har været afholdt 4 genladningskurserne med i alt 52 elever. En succes.  Ønsker om nye kurser 

sendes til Tony Redmond. 

Politiet nye Administrative Centre 

Politiet har etableret nye Administrative Centre til afløsning for de lokale våbenkontorer. Desværre 

har det især i center øst medført helt uacceptable lange sagsbehandlingstider, som har medført 

klager fra Dansk Skytte Union, DGI og jægerne. 

I en mail, som vi har fået af omveje fra en medarbejder i ACV, at SKV2 våben nu kan anvendes til 

Salut skydning (Reentactment). Det er et ønske fra flere af vores medlemmer. 

Endvidere forlyder det at der skal en SKV til forladevåben før 1870, der anvendes til 

skarpskydning.  Indtil nu har det været tilstrækkeligt at have en fænghætte og 

projektilstøbertilladelse. 



Vi har anmodet ACV om en dokumentation for de to ændringer, herunder at det er lovligt at 

transportere sit SKV våben med den fornødne sortkrudtmængde fra bopæl til godkendt 

saluteringsplads og tilbage igen. Som det er nu må et SKV våben kun transporteres fra bopæl til 

skydebane og tilbage igen 

INDBERETNING til DIF  

Indberetningen til DIF gik meget bedre end sidste år, idet dog 5 foreninger skulle rykkes , 2 af dem 

flere gange – et helt unødvendigt arbejde for Tony. Ingen foreninger har dog ikke fået bøder for 

manglende indberetning. 

Afslutning 

Sidst men ikke mindst vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde i bestyrelsen i året, 

hvor jeg synes at følgende enkeltområder skal fremhæves 

 Kurt: Forbundsskydningens, som fortsat har krævet et stort arbejde at få op og stå, herunder 

skaffe de store præmiere  

 Tony: Regnskab, medlems indberetninger, genladningskurser. 

 Niels Erik: genopladningskurser og uddannelse af genopladningsinstruktører. 

 Jens som sekretær, en funktion som han har løftet på fin vis, bl.a. sikret at 

bestyrelsesreferaterne kom på websiden. Desværre ønsker Jens Råkær at stoppe pga. af 

uddannelse. 

 Per som Krudtslam redaktør 

 Sidst men ikke mindst vores webmaster Allan Olsen, som altid meget hurtigt opdaterer 

websiden. 

. 

 

  

Der var et par spørgsmål bl.a. fra Sjællandske om et stævne der ikke var blevet annonceret i bladet 

eller sendt ud til foreningerne. Dette tog bestyrelsen med til efterretning. Der blev spurgt ind til 

våben fra før 1870 og ikke var på skv2 tilladelse. Om disse måtte bruges til bl.a. salutering m.m. 

Foreningen afventer nærmere information om dette. Beretningen blev her efter godkendt.  



Redaktørens beretning: Her blev der orienteret om det sidste års tid. Der var udkommet 2 blade i 

2014. Der har været opbakning med indlæg til blader, tak for dette. Det sidste nr. var der lige trykt 

nok blade. Men vi må hæve oplaget til næste blad. Fra ca. 1375 til 1425 blade. Redaktøren håber på 

forsat indlæg fra medlemmerne rundt omkring i landet. Det kan være historier fra et stævne, meget 

gerne med lidt billeder til. Jeg har besøgt nogle foreninger i løbet af 2014. Men jeg vil gerne prøve 

at nå lidt mere rundt, men grundet arbejde og tids mangel. Så kan det ikke altid lade sig gøre. 

Beretning blev godkendt. 

Sportsudvalgets beretning: Kurt orienterede om hvad udvalget havde lavet det sidste års tid. Bl.a. et 

nyt regelsæt, hvordan økonomisk støtte til stævner m.m. skal være. Hvordan kan foreningen lave 

noget pr. for foreningen. Det kunne være en folder, eller en lille film. Men det er meget dyrt at få 

lavet en film. Disse ting kan bruges til udstillinger. Der blev fortalt om Forbundsskydningen, der for 

en forlængelse af perioden for deltagelse. Lidt om genladningskurser. Lidt om skyttekursus, vi 

håber at kunne finde undervisere rundt omkring i landet. Så der kan tilbydes skyttekurser til 

medlemmerne. Vi kan håbe at der deltager flere foreninger til rep. Mødet frem over. Djurske 

spurgte ind til ang. Pr. Hvilken målgruppe henvendte vi os til. Søren kunne oplyse om, at 

hovedforeningen har fået lidt omtale i radioen (DR). Der blev orienteret om tilbud om medaljer til 

stævner, priser m.m. Der blev givet ideer til pr. Efter spørgsmål og besvarelse på disse, blev 

beretningen godkendt.   

Sortkrudtsudvalgets beretning:  

Sortkrudtssagen er ikke helt slut. Der er 3 udeståender, som vi vil rejse overfor Beredskabsstyrelsen  

 

 

1. Sikkerhedsreglerne for Skydning med forladervåben kræver, at skytten lader med krudt fra 

en beholder til et enkelt skud. P.t er det faktisk underklasse 1.1. Bør være 1.4 som 

ammunition. 

 

 

2. Sortkrudtsmængden på 2 kg (underklasse 1.1) begrænses af røgsvagt krudt ved 

formuleringen i Stk. 5. ”Uanset stk. 4 kan der i boliger, opholdsrum og rum, der er 

sammenbygget med opholdsrum, opbevares indtil i alt 2 kg sortkrudt (underklasse 1.1), 

røgsvagt krudt (underklasse 1.3), sortkrudtserstatning (underklasse 1.3) og sortkrudt i 

særlige transportemballager (underklasse 1.4)” 

 

A.h.t. sortkrudtsskytter der også genoplader til jagt og røgsvagt skydning foreslås tilføjet 

”Ved opbevaring af op til 2 kg sortkrudt 1.1 i udhus og garage 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”. 

 

3. Der er mundtligt givet afslag på genopladning med sortkrudt 1.4 i lejlighed. Ved konkret 

afslag vil DSS klage over afgørelsen. 

 



Søren orienterede om udvalgets arbejde. Bl.a. opbevaring af sortkrudts opbevaring i lejlighed. Hvor 

meget krudt må der opbevares, de forskellige betegnelser (1,1 1,3 1,4 m.m.). Beretningen blev 

godkendt.  

Beretning Lovudvalg. 

Der har ikke været egentlige sager for Lovudvalget, idet der til dansk Skytte Union er givet en 

række afklaringer vedr. våben til SKV2 

3.      Regnskabet: Tony fortalt om dette. Efter spørgsmål og besvarelse på disse, så beretningen 

godkendt. 

4.      Budgetfremlægning: Tony orienterede omkring dette.  

5.      Indkomne forslag. Sjællandske vedr. to - håndsfatning støttes af bestyrelsen. Der blev givet 

begrundelse for dette forslag. Forslaget vedtaget. Vedtægts ændringer af forbundet vedtægter 

(tilladelse til køb af krudt – 20 år) Vedtaget, samt vedtægter for lokale foreninger, Vedtaget. Forslag 

om ekskludering blev ikke vedtaget. 

6.      Fastsættelse af kontingent: Vi fastholder den på 140 kr. om året. 

7.      Valg til bestyrelsen: 

Formand: Søren Genvalgt, bestyrelsen: Niels Erik, Per, begge genvalgt. Bestyrelsen reduceres fra 6 

medlemmer til 5 medlemmer, som det står i vedtægterne og 2 suppleanter. 

8.  Valg af repræsentant til MLAIC: Søren 

9.   Nedsættelse af diverse udvalg. De forsætter uændret. Men sportsudvalget udvides med Allan 

Olsen. 

10.  Valg af 2 revisorer. Henrik & Charles er på valg. Genvalgt. 

11.  Eventuelt. 

       DM 2016, vi opfordre foreningerne til at tænke over det og så melde tilbage. Måske Vestegnen. 

       Hids Herred & Sø Fælde præsenterer sig. De blev budt velkommen. Her efter blev der snakket 

om hvordan vi får flere foreninger til at deltage i dagens møde. Forslag om åben møde, forslag om 

at lægge det sammen med DM, forslag om skyttemøde efter et DM, opfordring til en lille hilsen til 

de foreninger der ikke deltog i mødet. 

Ref: Per Jacobsen 

  

 

 

 

 


