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Take care 

 Gode nyheder hænger efterhånden  ikke ligefrem på træerne, og i 
skytternes verden er det ingen undtagelse.  Vi kommer til at sluge endnu 
et par kameler og må håbe, at de ikke kommer til at sidde fast i halsen. 
 
Ejeren af banerne i Hårup, Sejs-Svejbæk Skytteforening, har igen sat 
vores baneleje op.  Det kan vi desværre hverken forhandle os fra eller på 
anden måde gøre noget ved.  Det er take-it-or-leave-it.  75 kr. ekstra per 
medlem årligt.  Det er så nu 425 kr. årligt.  I 2011 aftalte vi 300 kr. per 
medlem, så det er noget af en stigning.. 
 
Vi betaler 50 % af normalkontingentet i Sejs-Svejbæk Skytteforening, og vi 
må  skyde to halve dage om måneden.  Det kan man så tænke over. 
 
Bestyrelsen meddeler, at der fremover KUN må skydes med sortkrudt i 
sortkrudtsvåben (det er fornuftigt nok), og at der KUN må skydes med 
røgsvagt krudt i røgsvage våben.  De kan nu nok holde til lidt sortkrudt, 
men det må de altså ikke. 
 
For den ægte sortkrudtsskytte gør det ingen forskel, men for 
westernskytterne giver det et problem, for cowboy action ammunition er 
faktisk ladet med røgsvagt krudt, men må kun bruges til konkurrencer… 
 
Fremover skal gæster så vidt muligt tilmeldes til våbenmesteren forud for 
skydning, så foreningens våben kan være til rådighed på banen.  
Tilmelding skal ske til våbenmesteren på formanden@fundersortkrudt.dk  
senest dagen før en skydedag. 
 
Formanden oplyser, at der vil blive mulighed for at erhverve en Western  
Challenger licens B.  Kurset varer en enkelt dag og koster kun 1200 kr. 
plus ammunition.  Dato kommer senere. 
 
For at gøre det bedre for skytterne kræves det nu, at både formand, 
næstformand og kasserer skal være til stede ved den årlige våbenkontrol, 
så der ikke fuskes med det.  Man erindrer måske Ritt Bjerregaards udsagn 
om, at tillid er godt, men kontrol er bedre…. 
 
Det gik ikke helt som håbet og forventet med hjemmesiden, men nu har 
Erik ført den tilbage til sit oprindelige format, og den fungerer igen.  Vi 
skyder jo med gamle våben, så gør det noget, at hjemmesiden også er lidt 
gammel i designet ? 
 
 Skydningerne fortsætter ellers som planlagt, og skulle der komme 
ændringer, så får I naturligvis straks besked.  Har I spørgsmål af forskellig 
art om forening eller skydning, så er I meget velkomne til at kontakte et af 
bestyrelsens medlemmer om det.   
 
Hvis nogen af jer føler trang til at komme med en kommentar, så er I også 
velkomne til at skrive den til Erik på 339620@rytter.net  og den kommer 
frem til bestyrelsen. 
 

Kineseren er vist futtet af nu  –  men man skal passe på fusere…. 
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