Skytteafdelingens årsberetning 2016

Fungerende formand, Frank Rosenstrøm aflægger beretning

Af Frank Rosenstrøm, fungerende formand.
Årsberetning af næstformanden i formandens fravær.
Situationen i Skytteafdelingen er p.t., at formanden i starten af september 2016
orienterede bestyrelsen om, at hun ikke længere kunne udføre opgaven som formand.
Årsagen var stressbetonet, og det blev derfor besluttet at formanden meldte sig syg indtil
ordinært medlemsmøde i 2017.

Formandens opgaver blev herefter varetaget af den øvrige bestyrelse. Dog fortsatte Conny
med at underskrive SKV2, idet denne opgave kun kan laves af den valgte formand.
Det er med den beklagelige baggrund, at vi i dag ikke kan aflevere en formands beretning,
men må nøjes med en kort beretning fra næstformanden.
2016 har været et travlt år for Skytteafdelingen. Vi har gennemført vintertræning i DGIByen på 15 m samt på 10 m.
I den forbindelse har vi haft tilgang af nogle civile medlemmer, som Conny har hjulpet
gennem de obligatoriske begynderkurser. Vi har dog her haft et mindre hængeparti, hvor
Preben har forsøgt at gennemføre kurser for dem, der manglede.
Igen har det været Tordenskjolds soldater der har trukket læsset. Tak til Erik, Preben,
Flemming, Lars og Conny.
Set i lyset af vores nuværende situation har bestyrelsen besluttet i forhold til denne
vintersæson, at vi har stoppet for optag af nye civile medlemmer, der ikke har
skydermæssig erfaring, dvs. medlemmer der skal have begynderkursus.
Vi har pt. ikke kapacitet til at afholde dem.
Vi har i 2016 deltaget i DPM på 15 m. afholdt i Rander den 8. og 9. marts. Det var et fint
stævne, hvor København vandt 8 guldmedaljer, 1 sølvmedalje samt 1 bronzemedalje.
Resultater kan ses på: www.politisport.dk
DPM sommer afholdt vi selv på KFC den 21. og 22. juni 2016. Det blev et godt stævne,
som hovedsageligt var planlagt af Conny, men med hjælp fra rigtigt mange, både
medlemmer og civile.
Tak til alle, ingen nævnt ingen glemt. Det blev et stævne med stor præmiehøst af
København. Resultater kan ses på www.piskydning.dk
Den 21-06-2016 blev der afholdt kammeratskabsaften i Krudthuset. Det var et hyggeligt
arrangement med god mad og hygge.
Vi har også afholdt følgende klubmesterskaber i 2016:
•

15 m standardpistol, 15 m salonriffel, samt luftpistol og luftriffel.

•

Langdistanceriffel på 200 m.

•
Udendørs mesterskab på falling target, grovpistol 25 m. standardpistol/sportspistol
25 m. og tjenestepistol DSF.
Der var som altid flotte præmier sponseret af ZigNaturTræning.
Der ud over har klubbens medlemmer deltaget i flere forskellige turneringer. Her kan
nævnes: Politiskolematch, FSKBH mesterskabet i riffel samt KSC juleskydning, og der har
sikker også været flere.
Sommertræning på KSC. Året har budt på meget stor aktivitet. Der har været kæmpe
tilgang af nye medlemmer.
Dels på grund af optag på livvagtsoptag og AKS. Men også stor tilgang af nye skytter fra
politiskolen, hvor især Kim Wallbridge har lavet et stort stykke hvervearbejde.
Dette har også lagt betydeligt pres på vores banevagter. De har efter bedste evne forsøgt
at tilgodese både nye skytter, der mangler vejledning, skytter der gerne vil skyde
specifikke skydninger med henblik på optag i AKS og livvagtsoptag samt skytter, der gerne
vil træne de traditionelle skydninger.
En af udfordringerne er ønsket om at skyde på alternative skiver/mål, hvilket IKKE er
muligt, idet vi er en civil forening, der skal benytte de godkendte skiver. Der arbejdes på
en form for brugbar løsning på dette.
Stor tak til banevagter og andre, der yder en stor indsats på KSC.
På KSC er der også gennemført langdistanceskydning med riffel med Preben Jørgensen
som tovholder. I den forbindelse, men også for alle medlemmer i øvrigt, arbejdes i
øjeblikket på at leje et lokale i Krudthuset.
Vi er blevet lovet et, og der er økonomi til det. Dels har vi et sted at mødes og dels et sted
til kontorhold.
Videre er IPSC ved at blive et større og større interesseområde for klubbens medlemmer.
Der arbejdes på flere spændende tiltag.
Vi har i 2016 fået et meget stort antal nye medlemmer. Der er tilgang af nye medlemmer
stort set dagligt. Vi har pt. det største medlemstal, jeg kan huske.
Desværre mistede vi i 2016 et dygtigt medlem og god kammerat, da Dennis Dahm
Pedersen tjenestegørende i AKS blev dræbt på MC. Æret være hans minde.

I 2017 ser vi frem mod et travlt år. Vi har DPM vinter, som vi afholder den 28. og 29.
marts i Frihedens Idrætscenter. Der er p.t. meget få tilmeldinger, (3 stk. pr. 16-01-2017).
I opfordres til at deltage og give beskeden videre til relevante medlemmer.
Klubbens hovedsponsor er stadig ZigNaturTræning ved Klaus Fristrup. Stor tak til dem.
En stor tak til alle der har deltaget, hjulpet med at dække vagter, og knoklet for klubben.
Der skal også lyde en stor tak til ”Store PI” især til Stine, der har været og er en
uvurderlig hjælp i hverdagen.

