Klubmesterskab, Foredrag og DM
PI-KBH’s Skytteafdelingen

Af Michael Randrup og Kim Wallbridge

Klubmesterskab
Søndag den 24. oktober 2021 afholdte skytteafdelingen i København traditionen tro vores
årlige klubmesterskab på Kalvebod Skyttecenter, hvor vi også til daglig har klub træning
på både pistol og riffel. Der var forinden ophængt indbydelse på de fleste tjenesteder i
København, Kalvebod skyttecenter, vores facebook side og på hjemmesiden
www.piskydning.dk.
Programmet bestod af en solid
blanding af skydediscipliner og
med forskellige våbenklasser
heriblandt tjenestepistolen.
Erfaringsmæssigt ved vi, at
specielt de lidt yngre skytter
efterspørger de mere politi
præget skydninger, i stedet for
de mere traditionelle 25 meter
skydninger.

For få år tilbage introducerede vi DSF tjenestepistol, der er en meget relevant
politiskydning med magasinskifte og skydning på begrænset tid. En skydning som kræver,
at man ”skynder sig langsomt” for at udnytte den begrænsede tid, der er til rådighed på
den mest optimale måde. Sådan disciplin havde vi med igen i år på et helt baneafsnit, og
det viste sig at næsten alle de fremmødte nåede at deltage.
Endvidere kan der nævnes Falling Target skydningen, hvor skytten på kortes mulige tid
skal nedlægge 5 gule gummi mål/ skiver. Den skydes 5 gange og den dårligste tid tages
fra. Herefter er det gennemsnittet af de 4 bedste tider som skytten har opnået der tæller.
I denne disciplin kan man hurtigt forivre sig og så går det helt galt med tiderne. Det
gælder om at skynde sig langsomt og få træf på skiven hver gang. Korrekt teknik i
aftrækket er ret afgørende for, hvem der vinder. Det kan betale sig at træne, men det
havde vi ikke lige nået i år som
det kan ses på tiderne.
Grovpistol (cal. 32 og op) og
Finpistol ( cal. 22) var
naturligvis også med og i alle
konkurrencerne var der sørget
for præmier til de bedste
skytter.

Resultaterne fordelte sig således:
Dsf Tjenestepistol (politi pistolen) - John Cramer 564 point, Peter Wendt 557 point.
Dsf Tjenestepistol (grov) – Morten Munk 576 point, Bjarke Poulsen 541 point.
Dgi Finpistol enhånds fatning – Mette Fries 331, Lianna Wohlgemuth 310 point.
Dgi Finpistol tohåndsfatning – Flemming Harder 305 point (eneste deltager).
Dgi Grovpistol 1 hånds fatning – Jon Andersen 305, Nicolai Kørner 200 point.
Dgi Grovpistol 2 hånds fatning – Lianna Wohlgemuth 322 point, John Cramer 311 point.
Falling Target (politi) – Morten Munk 5,70 sek, Kim Wallbridge 6,30 sek.
Falling Target (fri) – Morten Munk 4,50 sek., Peder Karmark 5 sek.
Stor tak til alle fremmødte hjælpere fra vores egen forening, og tak til Kristian H. Petersen
fra www.våbensmeden.dk for at sponsorere præmier til mesterskabet.

Bestyrelsen vil næste år ikke afholde et decideret klubmesterskab, men i stedet en
klubdag for alle vore medlemmer, hvor vi vil leje flere baneafsnit, og hvor medlemmerne
kan komme og prøve forskellige skydninger og mange forskellige våben. I løbet af
klubdagen griller vi og hygger.
Såfremt man har ideer til, hvordan vi får flest mulige med på sådan en dag, så vil vi i
bestyrelsen gerne høre mere.
Foredrag og DM på Kalvebod – IPSC

En af PI-KBH skydnings mange initiativer i 2020/21 er IPSC. Vi har skrevet om det før, og
I kommer til og høre om det igen – IPSC er det SJOVESTE og mest relevante, du kan lave
med en pistol. IPSC er super relevant
for politiskytter, da alle elementer i
skydninger repræsenteret.
Kort fortalt, så har du 5 min til og
lægge din plan på banen, derefter er på
klar på startlinjen. Når bippet går
gælder det om, at få bedste træf i
Alpha zonen (midten af skiven) på
korteste tid. Træf (point) divideres med
tid, hvilken giver en Hitfactor. Højeste
Hitfaktor vinder den bane. Sådan
fortsætter stævnet over eks. 16 baner.
PI-KBH har stille og roligt fået skabt nogle nye IPSC skytter og et af de tiltag, der har
hjulpet til dette, var et lille foredrag. Foredraget blev afholdt en aften i SKAK-Huset på
Kalvebod, hvor Lianna og Michael fortalte om, deres vej ind i IPSC. Der blev naturligvis
også viste en masse grej frem og svarede på gode spørgsmål.
Vi starter også næste sæson (marts ’22) op med et lille IPSC træf på Kalvebod – en dag
hvor nye skytter kan komme og bruge kræfter med Hitfaktoren på en bane – mere om det
senere.
IPSC Sæsonen 2021 skulle finde sine danske mestre og dette fandt sted på Københavns
Skyttecenter, weekenden 30.-31.10.2021. Stævnet havde grundet en maaaaasssse bølv
om godkendelser og personlig roderi mellem en flok divaer, desværre resulteret i en
udskydelse fra den oprindelig dato til denne weekend. Dette betød at flere af de
forsvarende mestre ikke havde mulighed for at et titelforsvar.
Alle startvanskelighederne til side, så var det en fed match med virkelig gode og til tider
udfordrende baner. Som repræsentation for PI-KBH deltog Michael Randrup med sin SIG

Sauer P320 X-Five i Production Optic Light divisionen. Michael har det meste af sæsonen
ligget godt i svinget til en medalje, så forventninger til weekenden, var da også sat
derefter. Lad os bare afsløre, at det gik fint – eller ”Okay” som man siger i Jylland.
Michael endte på en 2. Plads med 5 % op til
nummer 1, og var fuldt tilfreds. Selvom der
manglede nogle solide skytter i feltet, så var
der kamp om pladserne, og næste sæson
tegner allerede godt.
Hvis du har hørt om IPSC, men ikke rigtigt er
kommet i gang, så tøv endelig ikke med og
skrive til bestyrelsen, så hjælper vi gerne.

