Skytteafdelingens årsberetning 2019

Af Michael Randrup, formand
Det har været et stille år i PI-KBH. Bestyrelsen arbejder stadig med og finde de faste
rutiner, der ligger i en bestyrelse og har fået fordelt arbejdsopgaverne godt mellem os.
Medlemstallet stiger måned for måned og er i skrivende stund på 530 medlemmer.
I 2019 har der været en stor tilgang af politiskoleelever og kadetter, men også en del civilt
ansatte har fundet vej til klubben.
2019 var også året, hvor DGI’s skydeleder uddannelse trådte i kraft. Fra 1. juli blev det
”lovpligtig” for en skytte at have bestået DGI’s kursus for at må skyde alene.

Rigtig mange af PI-KBH’s medlemmer har bestået kurset, der er en teoriprøve med
spørgsmål.
Alt materialet er tilgængeligt på nettet.
Skyder du udelukkende med PI om søndagen, er det ikke noget, du skal bekymre dig om,
da alle banevagterne er uddannet. Men for en sikkerhedsskyld, så klik ind på DGI’s
hjemmeside og gennemgå kurset, så kan du træne alene.
IPSC er fortsat et af klubbens hovedfokus. Flere af klubbens medlemmer har gennem året
deltaget i stævner i både ind- og udland. Vi vil rigtigt gerne have vores medlemmer ud og
skyde IPSC.
Vi har i den forbindelse indkøbt en del nye våben, der alle er godkendt til IPSC. Der er
også indkøbt hylstre og magasinholder og planen er, at der vil være 2 forskellige
rigs/bælter, der kan lånes og medbringes til et evt. licens kursus eller stævne.
Som nævnt så har særligt Kim ryddet rigtig godt op i våbenskabet og kørt en del af de
gamle klubvåben på auktion. Vi har derefter brugt pengene (og en smule mere) på indkøb
af bl.a. en SIG Sauer P320 X-Five, Glock 17, CZ Shadow 2 og vi har kig på et par stykker
mere.
Vi har indkøbt nogle nye klubtrøjer – til de interesseret så koster trøjen 200,- og kan
skaffes ved at tage kontakt til formanden.
Jeg håber også, at I alle nyder godt af vores nye hjemmeside, hvor der findes alt info til
nye skytter sammen med skydetider og andet relevant info til medlemmerne.
Afslutningsvis tak til bestyrelsen – bare tak

