Sjællandske Sortkrudtskytters aktiviteter i 2019.
Husk våbeneftersyn af SKV2-våben på skydedagene fra 1. september til 3.november.
Indehaverne af SKV2-våben bedes være opmærksom på eftersynet og møde op indenfor
den angivne periode. Der vil IKKE blive udsendt yderligere vedr. våbeneftersynet. Hvis
man møder på Vigersted, skal det være en af de lørdage, hvor der står VSF-dag, og det
skal være mellem kl.9 og 13.
Man skal ligeledes bemærke, at kravet for at have en SKV2 er, at man er aktiv skytte,
hvilket defineres som 4 gange om året i lovgivningen
Sjællandske Sortkrudtskytters hjemmeside: www.sjaellandskesortkrudtskytter.dk
JANUARMØDE SØNDAG DEN 20.1.2019 Kl. 13.oo.

NY LOKALITET

Der afholdes i år JANUARMØDE i Kantinen på Korsør skydebane, Møllevangen 51, 4220 Korsør, hvor der
vil blive serveret kaffe og wienerbrød. Du er velkommen til at medtage forskellige effekter, så vi kan holde et
lille ”byttemøde” eller blot kigge på de forskellige effekter. Mødet starter med hyggeligt socialt samvær, hvor
man kan se på de ting, som nogle af vores medlemmer har taget med. Ca. kl. 14.oo vil der blive serveret kaffe
og wienerbrød. Ca. kl. 15.oo går turen videre til Kanonjollen, Værftet, Bådehavnsvej 19, 4220 Korsør, hvor
Christian Dyrløv vil fortælle om projektet og hvor man kan se Kanonjollen.

SOFIES MINDESKYDNING SØNDAG D. 03.02.19 PÅ SVANSBJERG SKYDEBANE.
Skydningen afvikles med skydning med enkeltskuds forladepistol (uden undtagelse), våbnet skal kunne
godkendes til skydning under MLAIC’s regler. Præmien er en SILVER DOLLAR i en fin møntæske. Der
skydes 10 skud til en trekantskive og to-hånds fatning er tilladt, der er fri skydetid.
For at deltage skal man være mødt og tilmeldt senest kl. 10.oo.

GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 10.2.2019 KL. 13.oo. NY LOKALITET
Sjællandske Sortkrudtskytter indkalder hermed til generalforsamling i Kantinen på Korsør skydebane,
Møllevangen 51, 4220 Korsør. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Her er du også velkommen til at medtage forskellige effekter, så vi igen kan holde et lille ”byttemøde” eller blot
kigge på dem.

KALKUNSKYDNING ONSDAG DEN 1. MAJ 2019 KL. 8.oo .
Vi starter kl. 8.oo med morgenbord (foreningen giver brød og ”en lille en”) medbring selv kaffe eller te.
Kalkunskydningen starter kl. 9.oo på Vigersted skyttecenter, Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted.
Der vil igen i år blive skudt til Trekantskiven om Svansbjerghornet og andre gode præmier. Evt.
præmiedonation modtages med applaus, man bedes advisere BESTYRELSEN i god tid.
Så kære medlemmer, er der nogen der ligger inde med noget der kunne blive en sjov eller god præmie, så støv
tingen af, og giv den til Bjørn.
Madpakken og hvad dertil hører f.eks. en ekstra lille én og en øl eller vand medbringes så vi sammen kan få
fornøjelig eftermiddag. Alle får mulighed for at skyde fedtskud med mulighed for at vinde en præmie.

SOMMERUDFLUGT SØNDAG DEN 26. MAJ 2019.
Sommerudflugten går i år til Roskilde Domkirke og Vikingeskibsmuseet..
Vi mødes kl. 10:oo ved Roskilde Domkirke, derefter går turen til Vikingeskibsmuseet, hvor der vil være en guidet
rundvisning, som tager udgangspunkt i De fem imponerende Vikingeskibe og hvor der fortælles om samfundet, krige,
togter, handel og rejser, og om hvordan lives levedes i Norden for 1000 år siden samt deres fantastiske håndværk. Turen
foregår såvel inde som ude.
Frokost kan købes på stedet eller man kan selv tage en madkurv med.
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PANZERMUSEET LØRDAG DEN 14.-15.09.2019.
Igen i år vil der være et ”Åbent Hus” arrangement på Panzermuseet, Fladholtevej 18, 4200 Slagelse, hvor vi har
en stand, hvor vi kan fremvise vores våben og skyde lerduer.

MEDALJESKYDNING 21. september 2019.
Skydningen afholdes på Vigersted skyttecenter, Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted.
For at deltage i MEDALJESKYDNINGEN skal man være mødt og tilmeldt senest kl. 9.45. Vi skyder
traditionen tro efter mål og regler fra 1861, hvor præmien er en fin SØLV DOLLAR. Fri forladeriffel
anvendes til skydningen, og der skydes 10 gældende skud, plus evt. skud til omskydning.

DOLLARSKYDNING D. 6.10. 2019 FOR ORIGINALE OG REPLIKA REVOLVERE.
Skydningen foregår på Svansbjerg skydebane. Præmien vil være en fin sølvdollar..
For at deltage i skydningen skal man være mødt og tilmeldt kl. 9.45. Skydningen starter kl.10.oo på
Svansbjerg skydebane. Der må skydes med alle revolvertyper, som er godkendt af Danske Sortkrudtskytter.
Alle må bruge to - hånds fatning. Der skydes 6 skud. Ved pointlighed vil der være om skydning. Skriftlige
skyderegler vil være fremlagt på skydebanen.

”GRISESKYDNING” & JULEHYGGE PÅ SVANSBJERG SØNDAG DEN 1.
DECEMBER 2019.
Griseskydningen vil være en skydning til en speciel ”Griseskive”. Den starter kl. 10.oo og Bjarke Christensen
står for skydningen. Præmien vil være en marcipangris samt 2 flasker rødvin. Efter endt skydning vil der kl. ca.
11, blive serveret Gløgg og æbleskiver.

PISTOLSKYDNING PÅ SVANSBJERG SKYDEBANE I 2019. (Lidemarksvej 33A, 4681 Herfølge).
Den 1. søndag i hver måned. Skydningen starter kl. 9.oo.
Karsten møder ofte op med et fint udvalg af antikke våben, der kan købes.
RIFFEL- OG PISTOLSKYDNING PÅ Vigersted skyttecenter, Værkevadsvej 32B, 4100
Ringsted .
Der vil være riffel- og pistolskydning på Vigersted skydebane en lørdag i hver måned
undtagen i april oog juli måned, Tidspunktet vil være fra kl. 9.oo-13.oo. Se de aktuelle dage
på Vigersted skytteforenings hjemmeside: www.vigerstedskytteforening.dk Vi skyder de
dage,hvor der står VSF-dag.
Fra april måned, vil der ligeledes være skydning onsdage aftener – nogle onsdage fra kl. 17.oo
og andre onsdage fra kl. 18.oo. Se ligeledes Vigersted skytteforenings hjemmeside:
www.vigerstedskytteforening.dk Vi skyder de dage, der står KLUBAFTEN.
BEMÆRK:
Da vi har fået en ny aftale med Vigersted skytteforening, skal de skytter, der skal skyde på
Vigersted skydebane henvende sig i Vigersteds klubhus for at få lavet et ”Scanningskort”, så
afregner Sjællandske sortkrudtskytter for netop det antal skytter, der skyder på banen.
Er der nogen der har spørgsmål til ovennævnte eller ikke selv har mulighed for at komme
på hjemmesiden, er man meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som
selvfølgelig vil være behjælpelig med dette.
VEL MØDT
p.b.v.
BJØRN

HUSK VÅBENKONTROL, SOM ER OBLIGATORISK.
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