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Aktivitetsoversigt for 1.kvartal 2008 

• Aftenskydninger 
• Dagskydninger 
• Trekantskydning 
• Teateraften 

 
7. kreds Skydning i Horsens 
 
Fugleskydning 
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Formandens spalte 
 

Så er vi kommet godt i gang med vinterens aktiviteter. 
Både kammeratskabsskydninger og veteransamlinger kører fint, 
og efter hvad jeg erfarer, er medlemmerne godt tilfredse med 
afviklingen. 
Til aftenskydningerne har vi indtil nu i år været lidt færre end 
sidste år. Os der møder op må så trøste os med, at det ikke er 
kvantiteten men kvaliteten der er det vigtigste. 
Det ændrer dog ikke på den kendsgerning, at vi gerne så nogle 
flere. 
 
Søndag den 28. oktober blev årets fugleskydning afviklet. Det 
blev som sædvanlig en god dag, dog også med færre deltagere 
end sidste år. 
Som det fremgår af referat andet sted i bladet tog vi afsked med 
sidste års fuglekonge Steen Lauritzen og kunne kåre John Berry 
som ny fuglekonge. Tillykke med titlen John. 
 
Efter at fuglen var skudt, og øvrige skydninger også var 
afsluttet, var der uddeling af pokaler og præmier.  
 
Undertegnede har deltaget i formandsmøde i 7.kreds i Jelling 
og Bent Christiansen og jeg har deltaget i delegeretmøde i 
Fredericia. 
 
Og så har vi i bestyrelsen afholdt møde, hvor vi bl.a. snakkede 
om vores økonomi og medlemstal. 
På den ene side har det været positivt at vi fik kontingentet op, 
og dermed fik skabt basis for en bedre driftsøkonomi. På den 
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anden side må vi nok også erkende, at det har kostet nogle 
medlemmer. 
Men hvis jeg havde været med i en forening i mange år, og ikke 
deltaget i foreningens aktiviteter de sidste 15-20 år, så tror jeg 
også, at jeg kunne finde på at melde mig ud. Hvis ikke det var 
kontingentet der var årsag, så fandt man nok en anden 
begrundelse. 
 
Her til slut vil vi i bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig jul 
og et godt og lykkeligt nytår. 
 
Ole Pedersen 
 

 
Aktivitetsoversigt for 1.kvartal 2008 
 

Aftenskydninger: 

 
Januar:  Torsdag den 10. og torsdag den 24. 
Februar: Torsdag den 7. og torsdag den 21. (sidstnævnte 
med deltagelse af Garderforeningen 
 Og Pionerforeningen) 
Marts: Torsdag den 6. (Pokalskydning) 
 
Dagskydninger: 

 

Januar: Torsdag den 3., torsdag den 17. og torsdag den 
31. 
Februar: Torsdag den 14. og torsdag den 28. 
Marts: Torsdag den 13. og torsdag den 27. 
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Alle skydninger foregår i Skyttehuset på Søholt. 
Aftenskydninger starter kl. 2000 og dagskydninger kl. 1400. 
 
Mød op til hyggeligt samvær. 
 
 
Trekantskydning: 

 

Den årlige skydeduel mod Forsvarsbroderselskaberne fra 
Skanderborg og Nørre Snede afvikles i år i Silkeborg. 
 
Arrangementet er søndag den 13. januar, kl. 0900, i Skytte 

huset, Søholt. 

 

Vi starter med morgenkaffe, rundstykke og en Bitter til 20 kr. 
Efter skydningen er der præmieoverrækkelse og frokost i 
Indelukkets Spisested, Åhave Allé 9 c. 
Pris kr. 100,00 inkl. 1 genstand 
Søholt hallens Cafeteria er optaget af et Badmintonstævne – 
derfor Indelukket. 
Tilmelding nødvendig inden jul til Bent Christiansen på tlf. nr. 
8681 4418. 
Vi skulle gerne beholde pokalen, så alle gode skytter bedes 
møde op for at gøre deres bedste. 
 
 
Teateraften: 

 

Vi skal også i år besøge Silkeborg Ny Teater, Gjessøvej 40 c, 
hvor vi skal se årets revy ” Revy – nu uden doping”. 
Den er sikkert lige så morsom som den plejer at være, så vi 
opfordrer til hurtig tilmelding, idet vi som vanligt kun har 
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bestilt 30 billetter. Der er mulighed for teatersnitter efter 
forestillingen. 
 
Det er fredag den 25. januar det foregår, og forestillingen 
starter kl. 2000. 
 
Tilmelding til Tove Brødsgaard på telefon 86 85 31 69 eller 
Niels Vendelbo på telefon 86 95 72 90 
så hurtigt som muligt, og senest den 14. januar 2008. 
 
 
 
 
7. kreds Skydning i Horsens 
 
I skrivende stund har jeg desværre ikke de endelige oplysninger 
om dette arrangement. 
 
Men det er jo en skydning hvor vi har fejret stolte traditioner de 
seneste år, og hvor vi plejer at møde talstærkt op. 
 
Hvis ikke jeg husker helt galt så plejer det at være den første 
weekend i februar, men når vi får invitationen, hører I nærmere. 
 
Ole Pedersen 
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Fugleskydning 

 

Søndag d. 28. oktober havde vi årets fugleskydning, som 
startede med rundstykker og kaffe kl. 9.00 i Skyttehuset. 
 
Fuglekongen blev på vanlig vis ført ind og forestillet det 
forventningsfulde selskab, og der blev hilst på hinanden med 
den traditionelle skarpe morgendram. 
 
Efter introduktionen af Fuglekongen gik vi over til afviklingen 
af skydning til fuglen. 
 
Bent Christiansen, som er opdrætter af foreningens fugle, havde 
i år fået vandet fuglen lidt mere end den plejer at blive, så der 
måtte ofres 172 skud, inden brystpladen blev skudt ned af 
Viggo Lemming. 
 
Alt i medens der blev skudt til fuglen blev hovedskydninger og 
festskydninger også afviklet.  
 
Da skydningerne var færdige, blev Viggo Lemming, som med 
sit sidste skud skød brystpladen ned, kåret som Skyttekonge. 
Tillykke med det! 
 
Med dette sidste skud til brystpladen blev også årets 
Fuglekonge fundet. Det blev John Berry, som det næste år kan 
smykke sig med titlen ”Fuglekonge”, og han fik samtidig 
overrakt pokal og skærf. Tillykke med det John! 
 
Damehovedskydningen blev i år vundet af Ketty Lemming med 
94 1x  point.  
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Nr. 2 blev Lilly Christiansen med 901x point. 
 
Herrernes hovedskydning blev vundet af Kristian Stenger, som 
skød flotte 98 5x  point.   
Nr. 2 Holger Flæng   95 3x  point 
Nr. 3 Hugo Brogård  95 2x  point 
 
Vinderne i festskydningen blev alle fundet ved rafling. Der var 
i år 6 præmier. 
 
Bent Christiansen havde i år fået Jyske Bank og Invita Køkken 
til at sponsere nogle fine gaver til fugleskydningen. De blev 
delt ud til alle de vindende skytter i hovedskydningerne. 
 
Foreningen vil hermed gerne takke sponsorerne for disse fine 
gaver. 
 
På tegningslisterne blev der samlet 2.800 kr. ind, hvilket vi 
også er meget taknemlige for. 
 
Oven på alle disse anstrengelser var det tiden at tage hul på den 
kulinariske del af arrangementet. Der blev serveret en særdeles 
god frokost fra Motorbådsklubben, og efter et par gode 
hyggetimer var denne dag forbi. 
 

P.b.v. 
Hans Pedersen 

 


