Husk våbeneftersyn af SKV2-våben på skydedagene fra 2. september til 4.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.

Sjællandske Sortkrudtskytters hjemmeside: www.sjaellandskesortkrudtskytter.dk

Sjællandske Sortkrudtskytters aktiviteter i 2018.
JANUARMØDE SØNDAG DEN 28.1.2018 Kl. 14.oo. NB! NY LOKALITET
Der afholdes i år JANUARMØDE i Foredragssalen i Ølby, Ølbycenter 53, 1, 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. Herefter vil der være foredrag om Borgringen i Køge der holdes af
afdelings- og arkivleder Lene Renault fra Køge Museum.

SOFIES MINDESKYDNING SØNDAG D. 4.2.2018 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 11.2.2018 KL. 14.oo. NB! NY LOKALITET
Sjællandske Sortkrudtskytter indkalder hermed til generalforsamling i Foredragssalen i Ølby, Ølbycenter 53, 1,
4600 Køge i. 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 TIRSDAG DEN 1. MAJ 2018 KL. 8.oo . NB! NY LOKALITET
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 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 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 27. MAJ 2018.
Sommerudflugten går i år til Jægerspris slot, hvor vi følger i Grevinde Danner’s fodspor.
Vi mødes ved slotsindgangen kl. 10:30.
Kl. 11.00 er der en guidet tur på 50 min.
Kl. 13.00 mødes vi til en let frokost anretning på cafe’ Danner (egen betaling) pris ca.
125 kr. - eller man kan nyde den eventuel hjemmesmurte frokost kan nydes i den smukke park.
Af hensyn til bestilling i cafe’en er der bindende tilmelding senest den 14/05 2018

Tlf. Ellen 2534 4521 Tlf. Karin 2632 1807
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PANZERMUSEET LØRDAG DEN 15.09.2018.
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 SØNDAG DEN 29.09.2018. NB! NY LOKALITET
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. Samme Fri forladeriffel
skal anvendes til skydningen, og der skydes 10 gældende skud, plus evt. skud til om skydning.

DOLLARSKYDNING D. 7.10. 2018 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.
Bjørn står for arrangementet.

”GRISESKYDNING” & JULEHYGGE PÅ SVANSBJERG SØNDAG DEN 2.
DECEMBER 2018.
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 2018. (Lidemarksvej 33A, 4681 Herfølge).
Den 1. søndag i hver måned. Skydningen starter kl. 9.oo.

NB! Undtagen søndag den 1. Januar, da det er Nytårsdag, her skydes i stedet
7. Januar
Karsten møder ofte op med et fint udvalg af antikke våben, der kan købes.

RIFFEL- OG PISTOLSKYDNING PÅ Vigersted skyttecenter, Værkevadsvej 32B, 4100
Ringsted .
For skydedage på denne nye skydebane se venligst side 3 i denne skrivelse. Skydningen
starter kl. 9.oo.

Den nye skydebane og hvad der er sket:_
Skydning på Sophienholm skydebane slutter pr. 1.1.2018, da Sophienholm Gods har fået
gravetilladelse pr. 1.1.2018.
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Vi har fået januar måned til at fjerne ALLE vores ting, så er der nogen, der har mulighed for
at give en hånd, vil foreningen blive MEGET GLAD. Vi mangler nogle folk med stærke
kræfter, der kan give en hjælpende hånd med.
Skurevognen prøver vi at komme af med, men vi har brug for plads til opbevaring af vores
container og vores overdækning, når den er blevet skilt ad. Så hvis nogen af vores medlem
har meget plads, hvor det ikke ville genere at have det liggende.
Ring evt. til Bjørn og Ellen på tlf. 22805347.
____________________________________________________________________________
Vores nye skydebane bliver Vigersted skyttecenter, Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted.
Vores skydedage kommer til at ligge på LØRDAGE fra kl. 9.oo – kl. 13.oo, men på
forskellige tidspunkter af måneden, da vi skyder på samme dage, som skytteforeningen
selv, og deler banerne med dem for at holde prisen nede. Vi får 9 skydedage + 1. maj og
kan skyde på 25 mtr, 50 mtr. og 100 mtr. Vi får x-antal standpladser pr. bane. Og vi må
benytte deres klubhus.
Der skydes IKKE i Januar, Februar, Marts og Juli måned.
Skydedagene bliver følgende
21. april
1. maj (kalkunskydning, hvor vi har 50 mtr. banen for os selv) Fra kl. 9.oo – kl. 14.oo.
26. maj
16. juni
4. august
1. september
29. september (Medaljeskydning)
20. oktober
24. november
15. december

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 25344521/22805347 med henblik på
aflysning grundet vejrlig.

VEL MØDT
p.b.v.
BJØR
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