
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Beretning fra skydeudvalgsformanden 2018 

 

 

 

Der blev afholdt 3 ordinære skydninger i Skallebølle på 200 meter distancen i august samt en i 

september. Den Fyenske har haft 6 forskellige skytter på banen, heraf en enkelt fra en anden 

forening. Man må sige at skydelinjen er tyndt besat! 

Resultatmæssigt må vi tillige konstatere at vi ikke bliver bedre med årene; men alligevel kan 

vi klare os nogenlunde, målt med andre foreninger. 

 

I den mørke tid afholdt vi som vanligt en del indendørs skydninger på 15 meter i FKS hallen i 

Dyrup. I 2018 var der 10 skytter fordelt på 11 gange. Antallet af skytter og antallet af 

skydedage var præcis det samme som året før, hvilket ikke er noget at råbe hurra for. Alle 

disse skytter er dog meget trofaste, jeg vil give en stor tak til dem for denne opbakning. 

 

Vores traditionelle kongeskydning blev afholdt den 7. juni.  

Der mødte kun 10 skytter op på banen i Bullerup medbringende gode madpakker. 

Alle fik skudt kongeskydning og nogle få dristede sig til at prøve pistolskydning. Der var 

derimod godt gang i både rafling og pilekast, hvor der var god kamp om de bedste pladser. 

Resultaterne kan i læse mere om på vores hjemmeside (www.denfyenske.dk). 

 

I 2019 lægger Bullerup igen rammen til Kongeskydningen, som afholdes torsdag den 6. juni. 

Den lægges ligesom sidste år, så tidligt at vi ikke gerne skulle ramme ind i ferietiden. 

Husk datoen er allerede at finde i folderen, og den vil også blive annonceret i Garderbladet.  

Da der ikke er tilmelding, behøver I ikke at tilmelde jer i aften; men skriv det nu i jeres egen 

kalender! Og HUSK madpakken. Mit håb er at vi igen kan mønstre mindst 20 velvoksne, 

dejlige garderkammerater der vil skyde denne dag. 

 

Foruden ovennævnte hjemmebane skydninger deltog vi også i konkurrencer: 

 

Regionsskydning, afholdt af vores egen forening. Her havde jeg den store glæde at se de 

gæve Fyenske gardere myldre ind ad døren. I alt 8 mand fra Den Fyenske GF var tilstede 

denne aften. En stor tak til alle jer der mødte op både for at skyde; men også en stor tak 

til dem der sørgede for indskrivning og til dem der svedte i køkkenet. Uden jeres hjælp 

havde det været en umulig opgave at lave dette arrangement. 

 

Årets trekantskydning, som bekendt er en konkurrence mellem Garderforeningen i 

København, Kolding garderforening og Den Fyenske GF, blev afholdt i Kolding. 

Vi stillede med et hold på 5 mand, Jørgen Larsen, Ralf Larsen, Kjeld Mortensen, Christian 

Dahlstrøm og mig selv.  

Ralf skød så godt at vi fik veteranpokalen med hjem. Et stort tillykke til Ralf. 

Efterskydningen var der aftensmad og hygge i OK-klubben i Kolding, og efter en god nats 

søvn på ”villa Gertrud” var det tid til at tage hjem igen. 

I år er det København der er værtsby. Nærmere vil tilgå når jeg ved mere. 

 

 



 2 

Vingsted stævnet blev afholdt den 22. september, med langt mere end 50 deltagere. En 

god dag hvor alle deltagere fik skudt en masse, og til buffeten om aftenen fik alle meget 

ned i maven. Herefter blev der delt præmier ud til alle der havde skudt godt. Desværre var 

der heller ikke denne gang en stor repræsentation fra Den Fyenske; men jeg håber på 

bedre tilmelding i år hvor stævnet afholdes den 21. september. 

Igen i år vil ammunitionen være betalt af De Danske Garderforeninger så det eneste det 

koster er transport, madpakke og et beskedent indskud på 25,-.  

 

Så få løftet bagdelen og smør madpakken, tag konen og børnebørnene under armen og kør 

den korte strækning til Vingsted. Deltag også gerne i den efterfølgende buffet, hvor man 

kan spise sig rigtig mæt for små penge. 

 

 

Nye regler: 

Sikkerheden skal overholdes og lovgivningen er strammet op endnu en gang, grundet 

nedskydning af en politiassistent i Albertslund. Dette betyder at vi for at kunne afholde 

skydninger skal have efteruddannet skydeledere. Jørgen Larsen og jeg vil deltage på dette 

kursus, som vi håber at kunne bestå.  

De nye regler træder i kraft den 1. juli, og for jer skytter betyder dette at vi skal sikre os en 

del information og identifikation hver gang der skydes. Det vil ikke volde problemer, blot I 

medbringer billed-ID. Jørgen og jeg skal til kursus i starten af april, hvorefter vi vil kunne 

fortælle meget mere. 

 

Økonomi: 

Økonomien løber pænt rundt. 

Prisen på baneleje og patroner stiger dog stadigvæk. Alligevel fastholder vi prisen for 200 

meter skydning på kr. 130,- pr. serie inklusive husleje og ammunition, i år, og prisen for 15 

meter fastholdes på 40,- for en serie i hele næste sæson også. Hvis man vil skyde pistol, 

koster dette 15 kr. ekstra for en serie. 

 

Havelågelukker plaketten tilgår i 2018: 

Sidste år fik Bent Johannsen æren af at få denne smukke præmie. Han har nu haft et helt år til 

at beundre den smukke præmie.  

For 2018 er det en ære at kunne overrække præmien til en helt anden, nemlig Jørgen Larsen, 

som forhåbentlig ikke er bange for at modtage plaketten.  

 

Kruset for bedste 200 m skytte tilgår i 2018: 

Denne præmie tildeles den bedste 200 meter skytte der samtidig er tilstede på 

generalforsamlingen. 

Ole Isaksen med beskedne 132 point.   

 

 

Heden den 19. februar 2019 

 

 

 

 
Sendy Alstrøm 

Skydeleder 


