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Klubmesterskab 2018
Tirsdag den 16. oktober 2018 afviklede vi sæsonens sidste skydning med P M/49 på 25 m, en kombination
af mærkeskydning og klubmesterskab, hvor muligheden for at vinde i sidstnævnte traditionen tro skulle
være betinget af held og dermed give skytterne lige odds. Vejret var fint til skydning, overskyet og tørt, så
det kunne ikke anvendes som forklaring på dårlige resultater.
I år deltog 11 skytter, reelt kun 9, idet Henning og jeg for det første ikke ville udsætte deltagerne for
benhård og unfair konkurrence, og for det andet fordi det viste sig nødvendigt at holde et vågent øje med
skytterne, for at forebygge snyd …. man skulle kunne komme frem i Verden på 3 måder: Fedt – Flid – Snyd.
”Snyd” er no go på skydebanen og ”Fedt” preller naturligvis af på Henning og undertegnede.

Her ser I et dokumenteret eksempel på
snyd i forbindelse med
mærkeskydningen på duelskive.
Bemærk én skytte allerede har pistolen
oppe inden skiverne er kommet frem.
Den slags bliver naturligvis straffet
ganske hårdt …. i parentes bemærket,
resulterede det end ikke i et
bronzemærke, snyd til trods!

Vi indledte med mærkeskydningen, der resulterede i 3 sølvmærker til Christian med 251 point # Steen med
248 point # Kjeld med 245 point og 1 bronzemærke til Karsten med 230 point. Kravene er min. 215 til
bronze, min. 245 til sølv og min. 265 til guld.

Skytterne får kyndig orientering om
skydningen af Henning inden det går
løs.

Klubmesterskabet gav til trods for at resultatet var baseret på held store udfordringer for skytterne, idet
der blev skudt imod bagsiden af skiverne, men de kæmpede bravt.

Skytterne havde dog set målenes
placering på skiverne. Hver træffer
udløste 1 point, og der kunne
maksimalt opnås 2 point i hvert mål.
Alle skytter skulle lade 2 magasiner
med 8 skud i hver, 8 mål i alt og
dermed maksimalt 16 mulige point.
Ingen tidsbegrænsning.

Max pointtal var 16.

Vindere af ”Blindskydningen” blev Kjeld & Christian, begge med 6 point. Andenpladsen blev ligeledes delt
mellem Morten & Karsten (5 point) og ligeledes tredjepladsen mellem Helle og Steen med 3 point. Dårligste
resultat var 1 point.

Præmieoverrækkelse og et
stort TILLYKKE til Christian
og Kjeld med
Klubmesterskabet 2018.
Naturligvis også tillykke til
Christian, Steen, Kjeld og
Karsen med 3 x sølv og 1 x
bronze i mærkeskydningen.

Tilbage er kun at sige tak til alle for endnu en god og aktiv sæson og på gensyn i 2019, hvor vi starter i løbet
af april.
PFV
Jens Galtung

