
Nordisk Mesterskab i sortkrudtsskydning 20.-21.-22, juli 2018 

Musse Skyttecenter, Skydebanevej 3, 4880 Nysted 

 

 

Program og information. 

Fredag den 20 juli. 

12.00-14.00. Våbenkontrol: Lerdueskytter. 

15.00. Afgang til Idalund flugtskydningsbane. Adr: Idalundvej 24 A 4990 Sakskøbing, hvor lerdue 

skydningerne afvikles. 

16.00-20.00 Lerdueskydninger på Idalund Flugtskydningsbane.  

17.00-20.00. Registrering og våbenkontrol. 

Lørdag den 21juli. 

08.00-12.00. Registrering og våbenkontrol. 

08.00. Åbning af NM2018. 

09.00-16.00. 25m, 50m og 100m skydninger. 

17.00. Præmieuddeling. 

19.30. Festmiddag. 

Søndag den 22.juli. 

09.00-15.00. 25m, 50m og 100m skydninger. 

17.00. Præmieuddeling og tak for denne gang. 

Våbenkontrol: 

Det er skyttens eget ansvar at kunne bevise den historiske korrekthed af sit våben, samt den 

benyttede ammunition.  

Protester: 

Skal indgives senest 1 time efter at resultaterne er bekendtgjort. 

http://norsksvartkruttunion.no/wp-content/uploads/2015/03/MLASC-logo.png


Musse Skyttecenter: 

Adresse: Skydebanevej 3 4880 Nysted. GPS koordinater: : 54° 43' 22.36" N 

11° 39' 26.87" Ø 

I Musse Skyttecenter er der masser af plads til campering. Adgang til strøm, toiletter, håndvask og 

brusebade. Der vil under hele stævnet være mulighed for at kunne købe drikkevarer, morgenmad, 

frokost m.m. til rimelige priser. Festmiddagen afholdes i Musse Skyttecenter. Træning og salutering 

kun efter aftale med stævneledelsen. 

Alle er velkomne til at medbringe sortkrudt relaterede effekter med henblik på salg eller bytte. Der 

vil være mulighed for en lille stand i festteltet. 

Der er masser af muligheder for overnatning på hotel, eller bed and breakfast på Lolland/Falster. Se 

mere på: www.visitlolland-falster.com/ln-int/lolland-falster/accommodation 

Prøveklasser: 101 og 102. Der uddeles ikke medaljer i disse klasser, men derimod hæderspræmier. 

Prøve klasse: nr. 101 Husquarna. Enkelt eller dobbelt løbede haglgeværer med udvendige haner 

fremstillet før 1957. Løbslængde min. 65cm. Trangborede løb er tilladt. Udskiftelige chokes er ikke 

tilladt. Kaliber som i Lorenzoni og Manton. Maximun kal.11. Patron: Pap eller messing hylstre. 

Forladning, såkaldte Wads må ikke være af plastik eller andre moderne materialer. Ladning: Som 

tilladt i Lorenzoni og Manton. Andre regler: Som Lorenzoni og Manton.    

Prøve klasse: nr. 102. Winchester. Som vi skyder den i Danmark, og har gjort det i en del år. Se evt. 

regler for denne klasse på www.sortkrudt.dk  

Vi håber at du også har lyst til at hjælpe lidt til med afviklingen af mesterskaberne og få gratis 

festmiddag. Se tilmeldingsblanketten. Vi glæder os til se dig i Musse . 

 

http://www.visitlolland-falster.com/ln-int/lolland-falster/accommodation
http://www.sortkrudt.dk/

