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Så er det jul igen 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Juleskydning 

4. december 2021 

 
 

Tilmelding ! 
 

 

 
Kurser 

 
Genladning 

 

Og skydeleder 
 

 

Te’løg mæ æ’t 
 

 
Knas i maskinen 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pas på ! 

 
 

 
 

 

 

…..næsten i hvert fald,  men efter kalenderen at dømme, så vender 

solen om en månedstid og begynder tilbagerejsen til os.  For 51 år 

siden havde vi en af de værste snestorme i såkaldt mands minde her i 

slutningen af november måned.  Det var andre tider. 

Lidt julesne kan vi godt bruge, men ellers er det godt for 

varmeregningen med det lune vejr.  Der er dog dem, som synes, at 

det er katastrofalt.  Mon det er dem, som sælger fyringsolie ? 

 

Sne eller ej så bliver det jul, og i den anledning holder vi i FOS den 

årlige juleskydning  den 4. december.  Og det er snart ! 

 

Programmet fra bestyrelsen er vedhæftet.  Kig det, for der er en 

tilmeldingsfrist at overholde ! 

 

Bestyrelsen har tidligere efterlyst flere skydeledere og genladere, og 

sandelig, bønnerne er blevet hørt !  Flere tog  kurset  i genladning, så 

Klaus,  Kurt, Ryan  og  Per  har nu lært at lade patroner helt lovligt. 

Og Per har også taget skydelederprøven sammen med Alex og Niels.  

Så nu hjælper det på vagtskemaet. 

 

Tillykke til jer alle !  Det er godt for jer, og det er godt for FOS. 

 

I sidste Krudtrøg fik I lidt orientering om et problem, som er opstået 

mellem Vestegnens Sortkrudtsskytter og Forbundet af Danske 

Sortkrudtsskytter.  Eller rettere mellem de to bestyrelser.  Dette 

problem er slet ikke blevet løst i mellemtiden, men 

forbundsbestyrelsen har fået en alvorlig klagesag på halsen. 

 

Der er nu lagt op til et juridisk slagsmål.  Er nogen af jer interesseret 

i nærmere redegørelse for sagen, så kan den fås ved henvendelse til  

Erik på 339620@rytter.net  eller til vores formand Brian, som også 

er fuldt orienteret. 

 

Det giver os anledning til  igen igen  at gøre opmærksom på den 

rette betjening og sikkerhed omkring  skydevåben, for det fejlede 

netop i den sag, som nu verserer.  Der blev taget ladegreb og trykket 

af – og så var der faktisk en skarp patron i våbnet.  Det blev den i 

sagens natur ikke ved med at være, og det er naturligvis problemet, 

som i dette tilfælde dog ikke blev fatalt. 

http://www.maritimhistorisk.dk/
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Kanonen er ladt ! 
 

 
 

 

Rigtig god jul ! 

Det blev det som bekendt til gengæld  for nylig i USA under 

optagelse af en western, hvor fotografen blev dræbt. 

 

Kontroller ALTID  SELV  det våben, som du får i hånden.  Hellere 

100 gange for tit end en eneste gang for lidt.  Ansvaret ligger altid 

hos den, som har våbnet i hånden. 

 

Ikke flere løftede pegefingre i år, men  RIGTIG GOD JUL selv 

uden sne.  

 

 Og på gensyn den 4. december.  Kig i programmet. 

 

 
Og det her er Lee det,  vi har brug for  


