De Danske Politimesterskaber i skydning
-Krudt, kugler og godt samvær med kollegaerne

Af Mette Friis, PI KBH, skytteafdelingen.

Kulissen for årets Danske Politimesterskab i skydning var sat, da vi mandag morgen d. 7.
juni trillede ind i en lysning i skoven sydvest for Viborg. Med flotte omgivelser, godt vejr og
16 medlemmer fra PI Skydning KBH var vi klar til at sætte vores præg på konkurrencen, og
ikke mindst på medaljerne. Fra start til slut stod det klart, at 75-års jubilaren, PI Viborg,
endnu engang havde strikket et succesfyldt og velplanlagt arrangement sammen.
Mesterskabet blev skudt i gang på fornemste maner med en tale fra Midt- og Vestjyllands
politidirektør, Helle Kyndesen. Min første disciplin var Standard pistol, og her i dette lukkede
forum kan jeg godt erkende, at jeg på forhånd ikke anede, hvad det var, jeg havde meldt
mig til. Der var dog en enorm velvillighed og venlighed til at hjælpe med at guide én igennem
skydningen, ikke kun fra PI KBH’s side, men generelt fra alle deltagere og officials. Det var
tydeligt at mærke, at selvom vi var konkurrenter, deltog folk også i dette stævne for meget
andet end bare medaljer. Det kom bl.a. til udtryk ved stor gensynsglæde blandt mange af
deltagerne på tværs af kredsene og ikke mindst kærlige drillerier om tidligere års
placeringer.

Tilbage til selve skydningen. Her stod jeg så, midt i en skov sydøst for Viborg, med en cal.
22 i hånden og 25m til skiven. Med enhåndsfatning havde jeg nu 150 sekunder til at sætte
5 præcisionsskud så tæt på centrum i skiven som muligt. 150 sekunder lyder måske af
meget, men når du i de sidste
serier skal afgive 5 skud på 10
sekunder, så længes du tilbage til
serierne med god tid. Jeg har
aldrig skudt med andet end mit
tjenestevåben, og det var derfor
en helt anden oplevelse at skyde
med en cal. 22, som næsten
ingen rekyl har, og hvor
aftrækket er meget let. Efter ca.
en time var skydningen færdig,
og resultatet var godkendt.
Resten af dagen gik med
deltagelse i præcisionsskydning
på 25m med tjenestevåbnet og
med at heppe på de andre skytter
fra PI KBH.

Om aftenen var PI Viborg vært ved
en kammeratskabsaften med god
mad og billige fadøl. En hyggelig
aften, som endnu en gang viste, at
dette stævne ikke kun handlede om
krudt, kugler og medaljer, men er
tiltænkt for alle, som synes det er
sjovt at skyde og samtidig gerne vil
nyde godt kollegialt samvær.

Dag 2 bød sjovt nok på mere skydning. Det helt
store tilløbsstykke var finalen i Fallen Target,
tjenestepistol, som løb af stablen tirsdag først
på eftermiddagen. Finalerunden er opbygget
som en duel skydning, hvor to skytter skyder
mod hinanden i kampen om først at vælte ens
tre mål. En nervepirrende disciplin som, jeg
personligt erfarede, ikke kun er designet til at
udfordrede skyttens færdigheder, men også
dennes mentale evner.

Tilbage var kun medalje- og
præmieoverrækkelsen, som for PI KBH’s
vedkommende betød, at bilerne var godt
lastet med metal og fine præmier fra
Viborgs Bryghus på hjemturen. Slutteligt
vil jeg bare gerne takke for en skøn tur.
Det bliver bestemt ikke sidste gang jeg
deltager, og kan kun opfordre på det
kraftigste til prøve det, også selvom du
som mig er helt nybegynder i gamet. Din
lokale skydeforening skal nok hjælpe dig
godt på vej.

