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Skytteafdelingens beretning ved Generalforsamlinsen 1Ll3 2019.

Foreningen skyder fortsat hver tirsdag aften fra kl. 19.00 i Skydekælderen på Herflølge

skole. Vintersæsonen varer fra stafien af oktober måned til udgangen af april måned.

Vi er 11 gamle gardere, der mere eller mindre skyder om tirsdagen. Derudover skyder
5 ægtefæller jævnligt med. Og det er ikke dem, der har de ringeste resultater.

Resultaterne fra skydeaftenerne samles sammen og danner grundlag for den afsluttende
handikapskydning, der afholdes i forbindelse med sæsonafslutningen.

I forbindelse med afslutningen holder vi en hyggeaften med spisning. På hyggesiden holder
vi også en juleafslutning sammen med bowlingafdelingen, hvor vi gennemfører en M/K
skydning for de deltagere i afslutningen, der har lyst til at skyde. Her deltager såvel skytter som

bowlere.

Vi så os desværre nødsaget til at aflyse den planlagte fugleskydning i 2018. Med kun 8 tilmeldte
fandt vi ikke anledning til at gennemføre arrangementet, hvor vi ofte har været 3 til4 gange så

mange.

Vi har dog planer om at afvikle en jubilæums fugleskydning i år. På forslag fra Skltteafdelingens
generalforsamling i oktober sidste år, vil vi forsøge at få plads i kalenderen i maj måned.

I forbindelse med Politiets tilsyn med skydebanen og vore opbevarings faciliteter til våben, blev
vort gamle våbenskab kasseret, da det ikke længere opfirldte kravene til sikkerhed.
Vi blev påiagl at anskaffe et nyt våbenskab, der kunne opfylde de nyeste sikkerhedskrav.
Det er et pålæg, der ikke står til diskussion, så via Skyttebutikken i Vingsted bestilte vi et
godkendt våbenskab til godt kr. 12.000,00. Det er en sag på mellem 200 og 250 kg. som Jørgen

Nielsen beredvillig hjalp os ned i garderstuen med ved hjælp af hejseværket på Jørgens traklor.
Tak for det Jørgen.

Nu hiver man jo ikke bare kr. 12.000,00 ud af et regnskab, hvor der ikke er budgetteret med en

uventet udgift af denne størrelse. Men vi sendte en ansøgning til DGI Sjælland som hurtigt
bevilgede os et rentefrit lån over 5 år på kr. 12.000,00. Så vi har holdt skindet på næsen.

Sikkerheden omkring skydeaktiviteter er blevet kraftigt skærpet efter drabet med et

skytteforeningsvåben på en polititj enestemand på Københavns Vestegn.
Vi skal nu føre regnskab med ud- og indlevering af foreningsvåben i skydekælderen til de

medlemmer, der ikke har våbentilladelse. Derudover skal vi have uddannet minimum 3

medlemmer til skydeledere, således at der kan ske overvågning af, om sikkerhedsregleme på
skydebanen overholdes. Denne uddannelse planlægges gennemført af DG i dette forår.
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Vore skytter har deltaget i forskellige skydekonkurrencer r 2018 med nævneværdige resultater.o



I forbindelse med den landsdækkende konkurrence på 15 m bane med gevær fik vi følgende
resultater:

Vort Seniorhold (de yngste s§tter) blev nr. 1 i Division 3 med 560,5 points, hvorved de

indkasserede såvel en vandrepokal i sølv som en faneplade til foreningen.

De der skaffede foreningen denne hæder var

Vor veteran 1 skytte kunne ikke danne hold men indgik i Veteran 2 Hold 2. Vores skytte i
Veteran 1 blev

Bengt Wendt Sørensen med 181 points individuel placering som nr. 67 af 92

Vore Veteran 2 skytter var delt op på 2hold.

Køge Hold I blev placeret som ff. 8 ud af 86 hold med 575,13 points. Deltagerne var

Jacob Agerlin Rasmussen med 190,2 points
Peter Wendt Sørensen med 188,2 points
Henrik Agerlin Rasmussen med 182,1 points

individuel placering som m. 37 af 152
individuel placering som nr. 5l af 152
individuel placering som nr. 87 af I52

individuel placering som ff. 18 af 281

individuel placering som m. 45 af 281
individuel placering som m. 48 af 281

individuel placering som m. l5I af 281
individuel placering som nr. 175 af 281
Individuel placering som nr. 216 af 281

Svend Vahlgren
Sven-Erik Sjøtlow
Steen Rasmussen

Ole B.S. Christensen
Bengt Wendt Sørensen
Carsten Rasmussen

med 194,7 points
med 191,2 points
med 190,4 points

med 182,1 points
med 181 points
med 175,1 points

Køge Hold 2blev placeret som n.r. 58 ud af 86 hold med 538,2 points. Deltagerne var

Afslutningsvis vil vi fra Skytteafdelingen opfordre til, at foreningens medlemmer kommer i
skydekælderen og gerne deltager i den igangværende Landsskydning på 15 m bane. Deltagelse
skal være gennemført inden den 31. marts.

Men vi ser også gerne flere på de normale skydeaftener og opfordrer samtidig til at deltage i en

hyggelig dag med fugleskydning. Der er også konkurrence denne dag for vore piger.

Har I ikke lige lyst til at skyde, så kom alligevel tirsdag aften fra kl. 19.00 og hyg jer i
Bundstykket sammen med os andre og ikke mindst Stoffer, der forstår at få liv i baren.
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