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Så er det tid for en ny sæson med pistolskydning i IFS
Så banker foråret (måske?) på døren, og tiden for genoptagelse af pistolskydningen i IFS er så småt
inde.
Som vanligt skyder vi på tirsdage i tidsrummet fra 15:30 til 17:30 på Pistolbanen FWSKP, og første
skydning er
Tirsdag den 10. april 2018
Vi runder sæsonen af med klubmesterskabet tirsdag den 23. oktober 2018.
Allerede nu, kan jeg orientere om, at skydningen den 17. april 2018 er aflyst, idet Henning og
undertegnede er hjælpere til DMI i Biathlon i Oksbøl i forbindelse med DMI’s 100 års jubilæum.
I lighed med sidste år, er der mulighed for at medlemmer uden SKV2 tilladelse kan bestille 9 mm til P
M/49 m.v. til sæson 2018 (frem til ultimo oktober 2018), såfremt I ikke ønsker at skyde med cal. .22
vekselsættet i Neuhausen eller IFS’s Unique cal. .32 pistol.
Enkelte medlemmer har overskydende ammunition fra sidste år, og I er velkomne til at kontakte mig
for mængden af resterende ammunition inden I bestiller mere.
For medlemmer med SKV2 tilladelser indkøber og afhenter jeg selvfølgelig også gerne 9 mm, .38
Special og .357 Magnum, da der ved indkøb af mindst 20 æsker af samme ammunition opnås rabat
på 10%.
Medlemmer uden SKV2 afleverer overskydende ammunition, der opbevares til næste skydning i
VK/FWSKP.
I skrivende stund er den bedste pris jeg kan opnå (Magtech 115 gr., 9A, svarer til FSV’s 9 mm) 92,50
pr. æske med 50 stk.
Ved en samlet ordre på minimum 20 æsker (1.000 stk.) er prisen 83,25 kr. pr. æske.
Der er således ikke sket en prisstigning siden sæson 2017, hvor prisen var steget 20% siden 2014.
I lighed med sidste år indkøber jeg en begrænset mængde 9 mm ud over mit forventede eget
forbrug, fortrinsvis til brug for medlemmer af IFS, der kunne tænke sig at prøve pistolskydning med
grov ammunition (≥ cal. .32). Prisen herfor vil være 100,00 kr. pr. æske, der afregnes kontant i
forbindelse med skydning.
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