Husk våbeneftersyn af SKV2-våben på skydedagene i september og oktober.
Indehaverne af SKV2-våben bedes være opmærksom på eftersynet og møde
op indenfor den angivne periode. Der vil IKKE blive udsendt yderligere vedr.
våbeneftersynet.
Sjællandske Sortkrudtskytters hjemmeside:
www.sjaellandskesortkrudtskytter.dk

Sjællandske Sortkrudtskytters aktiviteter i 2016.
JANUARMØDE SØNDAG DEN 24.1.2016 Kl. 14.oo.
Der afholdes JANUARMØDE SØNDAG den 24.1.2016 kl. 14.00 i Kantinen på Køge Gymnasium,
Gymnasievej 8, 4600 Køge, 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 dem.
Der vil blive afholdt et spændende foredrag om ”Vikingerne” ved Kåre Johannessen.

SOFIES MINDESKYDNING SØNDAG D. 7.2.2016 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 ægte Nicolai II SØLV RUBEL 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 14.2.2016 KL. 14.oo.
Sjællandske Sortkrudtskytter indkalder hermed til generalforsamling SØNDAG den 14.02.2016 kl. 14.oo i
Kantinen på Køge Gymnasium, Gymnasievej 8, 4600 Køge.
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 SØNDAG DEN 1. MAJ 2016 KL.8.oo – SOFIEHOLM.
Vi starter kl. 8.oo med morgenbord (foreningen giver brød og ”en lille en”) medbring selv kaffe eller te.
Kalkunskydningen starter kl. 9.oo. Der vil igen i år blive skudt til Trekantskiven om Svansbjerghornet og andre
gode præmier. Evt. præmiedonation modtages med applaus, man bedes advisere Bjørn 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 medbringes sammen med økse, bue og pil, eller hvad vi kan finde på for at
gøre det til en fornøjelig eftermiddag. Alle får mulighed for at skyde fedtskud med mulighed for at vinde en
præmie.

NB! SVANSBJERGSKYDNINGEN er så i ovenstående anledning flyttet til den 8. Maj.
SOMMERUDFLUGT SØNDAG DEN 29. MAJ 2016.
Sommerudflugten den 29. Maj 2016 går i Valdemar den Stores fodspor. Vi mødes ved indgangen til Borgruinen, i Vordingborg kl. 11.oo
Efter rundvisningen vil foreningen være vært ved en let frokost, der vil være konger og dronninger værdig. Dog
er drikkevarer for egen regning. Dette lille arrangement er fordi foreningen nu har eksisteret i 35 år. Tilmelding
nødvendig min. 8 dage før. 

DM afholdes jo i år af Frederikshavnske Sortkrudtskytter i Juni. Se også nærmere herom
i Krudtslam og på www.sortkrudt.dk
Husk: VM. Se nærmere herom i Krudtslam og på www.sortkrudt.dk

SEPTEMBER UDFLUGT:
September udflugt fredag d. 9. Sep kl. 8.oo til Mandag den12. Sep. aften.
Turen går til Karlskrona, hvorfra vi ser forskellige spændende historiske områder " Gammelt Dansk land”.
Detaljeret program udleveres til generalforsamlingen.
Bindende tilmelding til Karin Flittner senest 29. Juli på mail:
lerklinten28@gmail.com eller på tlf. 26321807.

PANZERMUSEET LØRDAG DEN 17.09.2016.
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 ”RUBELSKYDNING”
SOFIEHOLM SKYDEBANE.

SØNDAG

DEN

18.09.2016

PÅ

Medaljeskydningen den 18. september 2016 afholdes i år PÅ SOFIEHOLM SKYDEBANE. 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 Nicolai II SØLV RUBEL. Samme Fri forladeriffel skal anvendes
til skydningen, og der skydes 10 gældende skud, plus evt. skud til om skydning.

DOLLARSKYDNING D. 2.10. 2016 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 tohånds fatning. Der skydes 6 skud. Ved pointlighed vil der være om skydning. Skriftlige
skyderegler vil være fremlagt på skydebanen.
Bjørn står for arrangementet.

JULESKYDNING & ”GRISESKYDNING” PÅ SVANSBJERG SØNDAG DEN 4.
DECEMBER 2016.
Griseskydningen vil være en skydning til en speciel ”Griseskive”. Den starter kl. 9.15 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 2016. (Lidemarksvej 33A, 4681
Herfølge).
Den 1. søndag i hver måned. Skydningen starter kl. 9.oo.
Undtagen den 8. maj, pga. KALKUNSKYDNING
Karsten møder ofte op med et fint udvalg af antikke våben, der kan købes.
RIFFEL- OG PISTOLSKYDNING PÅ SOFIEHOLM I 2016.
Den 3. søndag i hver måned. Skydningen starter kl. 9.oo.

OBS, OBS, OBS !!!!!!!
I vintermånederne bedes I selv checke om skydning evt. er aflyst på vores
hjemmeside:
www.sjaellandskesortkrudtskytter.dk eller ringe til Bjørn på 25344521 med henblik på aflysning grundet
vejrlig.

VEL MØDT
p.b.v.
BJØRN

