Skytteafdelingens årsberetning 2017

Af Kim Wallbridge, formand
DGI-huset er mere eller mindre lukket ned, da interessen hos medlemmerne er væk –
endvidere er det blevet en stor udfordring med parkering.
DGI’s exit åbnede gennem en kontakt hos Frank for adgangen til Amagerhallen, men
grundet en udfordring med deres kuglefang, er det ikke en mulighed og skyde med Politi
ammunition – vi arbejder på, at dette måske bliver en mulighed.
Der er stadig en håndfuld langdistance skytter med Preben i spidsen, der mødes.
Flere er velkomne.
DPM – 12.5 -2017 – Var PI en tur i Viborg, hvor vi høstede stort set alt metal – Stort
tillykke særligt til Morten og Søren med de flotte resultater.
DPM bliver i år afholdt sammen med Dansk Militær Idræt, der har spurgt PI, om vi vil
holde DPM sammen med deres jubilæum på Kalvebod. Mere om det senere på året.

PI’s klubmesterskaber blev gennemført en kølig oktober søndag med fint fremmøde og
gode skydninger – jeg kan absolut kun opfordre til at møde op i 2018.
Generelt har vi i PI haft en stor medlemstilgang – 425 medlemmer med hovedparten på 9
mm skytterne. Vi har høstet godt af vores mange besøg på PSK, hvor interessen er stor.
Reglerne for elever er stadig de samme med hensyn til tidligere skydeerfaring, men
mange kommer med en skydebaggrund.
Den store medlemstilgang mærker vi også om søndagen, hvor der er fyldt både søndag og
mandag. Det har ikke nogen betydning, hvad temperaturen siger.
Alle banevagterne gør et stort og godt arbejde – tak for det. Vi har gennem året fået
tilgang af flere nye og disse har allerede vist deres værd.
Nye tiltag
Vi har gennemført en række nye tiltag i PI. IPSC er blevet det helt nye med stor interesse
– 14 mand gennemførte i november licens kurset, der giver adgang til at bl.a. trække fra
hylster og deltage i matches.
Vi har endnu en gang fået et kursus i april, hvilket stille og roligt fylder op.
Vi håber på at gennemføre egen IPSC træning på sigt – gerne i år. Vi er i dialog med DSF
om brug af bane 14-15, ligesom jeg selv skal på RO (dommer) kursus til april.
Spørgsmål eller andet omkring IPSC kan rettes til Cramer, Morten eller jeg.
Vi har gennemført 2 intern kurser i fundamental pistolskydning med fokus på
tjenestepistol. Dette har været et ønske fra min side og med stor hjælp fra Thomas Engel
er de første 2 kurser gennemført med overvældende interesse.
Vores håb er at gennemføre kursus ca. hver mdr.
Vi har endvidere et håb om, at vores indsats i PI kan ses på banerne i forbindelse med
tjenesteskydningerne.
Afsluttende ord
Kæmpe tak til bestyrelsen – vi er blevet mange nye ansigter og friske kræfter.
Tak til vores nye kasserer, Søren, der ligesom mig er ny på en tung post – godt arbejde
og kæmpe tak for alt, hvad du graver frem af gode ting og støttekroner til klubben.

Tak til Morten og Philip, der seriøst indtrådte i bestyrelsen i forbindelse med Connys exit.
I løfter på hver jeres måde det fælles arbejde i klubben. Tak
Tak til Cramer for at have sat skub i IPSC – det har været længe undervejs, og jeg presser
hele tiden på for mere, men tak for den foreløbige store indsats.
I særdeleshed tak til ”de gamle” i bestyrelsen.
Frank tak for hjælpen som næstformand, og tak for de mange formands-relaterede svar
på mine mange spørgsmål.
Henning – tak for at holde nogle af mine nye ideer nede på jorden, og tak for altid at
være klar med referatpennen til møderne.
Preben – du er en stabil kraft i klubben, tak for dit arbejde med klubbens riffel-folk.
Kim – uden dig var der ingen PI, – du lægger et kæmpe stykke arbejde med alt fra
bestilling og håndtering af ammunition over indkøb af nyt udstyr og afvikling af
søndagsskydninger. Vi har sparret rigtig meget, og det skal du have tak for.
Ellers har jeg bare og bede hvert enkelt medlem om at bakke op omkring klubbens
arbejde – mød op til møderne og kom på banen, når vi har skydetid.

