Beretning 2021
2021… I forbindelse med den store genåbning omkring påsken 2021 startede vi også
”sommersæsonen” op på Københavns Skytte Center. Vi har gennem corona’en ligget under
for centerets regler, hvilket har betydet, at vi kun måtte være 5 skytter pr. bane. Dette
betød, at vi etablerede skydehold, hvor skytterne meldte ind via klubbens Facebook side
omkring deres deltagelse og tidspunkt.
Sommeren har været god for klubben – i takt med genåbningen, kom der også mere gang i
banerne. Medlemmerne kommer til klubben i en lind strøm, hvilket er fantastisk.
Vi har efterkommet medlemmernes ønske om flere foreningsvåben, hvorfor vi har brugt
corona pausen på at købe godt ind.
Klubben har nu et arsenal af foreningsvåben, der vil gøre en mindre våbenhandel misundelig
☺ - dette betyder også at, hvis du som medlem er på udkig efter eget våben, så snak med en
fra bestyrelsen og prøv vores våben inden, du tager stilling.
I forbindelse med det årlige våbeneftersyn og klubmesterskab i oktober, har vi fået
kontrolleret alle medlemsvåben. Dette har desværre, for enkelte medlemmer, resulteret i et
udmeldelser og inddragelser af våben. Andre medlemmer endte med salg af deres eget
våben, da de ikke levede op til de gældende regler omkring private våben.
Det er vigtigt, at du som medlem er bevidst omkring dit ansvar som skytte og endvidere
forstår konsekvensen af ikke og efterleve disse regler.
På den sportslige side, så er DPM fortsat aflyst, men der er kommet en ny dato i september
2022, vi bliver dog nødt til og afvente den samfundsmæssige situation.
200 m riffel skydning mødes fortsat på langdistance banerne, hvor Preben hygger om
medlemmerne.
IPSC i PI-regi har heller ikke været muligt grundet corona. Det er et stort ønske fra
foreningens side omkring IPSC træning. Jeg er derfor personlig glad for at se, så mange
aktive medlemmer, der selvstændigt tager IPSC licens, og derefter kaster sig ud i deltagelse i
stævner og selvstændig træning. Fortsæt med det, så laver vi noget samtræning, så snart det
er muligt.
På den administrative front er der endelig landet det actioncard vi har ventet i klubben.
Reglerne for køb af ammunition, transport samt opbevaring af tjenestevåben er nu
tilgængelig på klubben hjemmeside. Der er stadig et par små praktiske ting, der skal på
plads, men nu er der på skrift, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker og anvende
tjenestevåben i civilt regi.

Vi har fortsat super skarpe priser på ammunition, dog skal du huske og holde dig orienteret
om glædende regler omkring opbevaring.
Afslutningsvis vil jeg sende en personlig hilsen til bestyrelsen, der alle yder en fantastisk
indsats på alle områder. Et stort ”Velkommen til” skal lyde til Lianna, der er trådt ind i
bestyrelsen efter John Cramer ønskede og forlade klubben. VELKOMMEN TIL…!
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