
Årsberetning 2017 

Året 2017:  
Har været et relativt stille år. Der er foretaget det nødvendige for at holde skytteforeningen i gang.  

Nye tiltag: 
Har været begrænsede. Dog er der i efteråret kommet en aftale i stand om at foreningerne i Holbæk 
Kommune skal tørne sammen 2 gange om året (1 skydning sommer og 1 skydning vinter) til et 
kommunestævne. Vi afholdt det første af slagsen den 10. januar 2018. Det er Tuse skytteforeningen som 
var igangsætter på dette projekt og Erik er vores primus motor. Vi har ikke haft nogen divisionshold med i 
sommerperioden.  

Riffel:  
I vintersæsonen 2017/18 er der tilmeldt 2 børnehold og et voksenhold samt 1 blandet hold. Det er gået 
godt med at få afholdt skydningerne. Der er pænt med børn på mandagsholdet - omkring 20 hver gang.  
Onsdagsskydning er nærmest buldret frem det seneste halve år – fra 5-6 stk. til omkring 12-15 stk. 

Pistol: 
Der har været en nedgang i aktiviteterne hen over sommer og efterår. 

Skoleskydning:  
Har Flemming stået for. Gået godt som sædvanligt.  

Gammelbro:   
Store skudhuller i blænde – hvordan er de kommet – mange kvalificerede gæt – men faktum er at ”det er 
ikke i orden” og det indskærpes på det kraftigste at regler og reglementer overholdes. Skydning må kun 
foregå fra de faste standpladser, hvilket der måske er enkelte medlemmer der ikke har været klar over. 
Græsset og grønne arealer er holdt af Tim Colbe (stor tak for det). Rengøring er ordnet af Carsten Røpke og 
frue (stor tak for det). I sommer havde vi en arbejdslørdag med frokost efter arbejdets udførelse det var en 
kæmpe succes som vil blive gentaget.  
Anlægget er blevet miljøgodkendt men stadig ikke til 9 mm (9 mm er ”glemt/overset” helt fra starten af Gl. 
bro’s tid og det bliver en stort set umulig opgave at få det godkendt bl.a. fordi der ligger 3 klager fra 
beboere i området og lurer i kulisen). Der blev arrangeret ”pudse dag” af primært foreningens revolvere, 
hvor nogle også fik justeret aftrækket og justret til den nye aftræksvægt på 1.000G mod tidligere 1.350G. 
(stor tak til Jens for initiativet).  Lyset på skiveanlægget på 25 meter er i stykker. Lysstofrørene er ramt af 
tilbageslag. Der ses på en mere holdbar løsning.   
Kælder: 
Jernplader er sat på bordene i øverste afsnit for at forberede dem til skydning med 9 mm og cal. 38. 
Øverste er den 17.1.2018 blevet godkendt til skydning med 9mm og cal. 38 og opstart bliver 1.2.2018 når 
Instruksen er klar. (hvis ikke instruksen er på plads afventes dette). 
Det er samtidig med godkendelsen besluttet at der indføres et gebyr på kr. 100,00 om året til alle 
medlemmer som har SKV 2 til grovvåben (opkræves 1 gang i februar 2018), samt til medlemmer som låner 
foreningen grovvåben (dette gebyr opkræves 1. gang medlemmet låner et grovvåben). Herefter opkræves 
gebyret årligt sammen med kontingentet. Gebyret gælder også selv om medlemmet kun skyder udendørs. 
Gebyret opkræves for at imødekomme de stigende udgifter til at vedligeholde banerne hvor der skydes 
med grovvåben. 
Rengøring her er det også Carsten Røpke og frue der står for (stor tak for det).  
 
Igen i år skylder vi Erik, der blev æresmedlem ved sidste års generalforsamling, en stor tak for hans 
utrættelige indsats på og ved vore baner både ude og inde.  


