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Formandens spalte. 

I sidste nummer af bladet havde jeg indkopieret en mail fra 

vores præsident – K. E. Nielsen – hvori han redegør for 

situationen i forbindelse med Georg Weybøls sygdom.  

Ny Landssekretær og Hovedkasserer er nu ansat, og ud af 6 

ansøgere, hvoraf 3 var til samtale, faldt valget på Ernst Harder. 

Ernst Harder har virket som redaktør af Forsvarsbroderen siden 

1983.  

 

Som det sikkert er de fleste bekendt blev det i 2009 besluttet, at 

den 5. september skal være officiel flagdag til ære for alle 

danske soldater, der har været udsendt siden 1948. 

I den forbindelse har jeg i oktober og november måned ført 

løbende kommunikation med Garderforeningen og Pionererne 

om at få rejst en mindesten på Alderslyst Kirkegård. Kirken har 

givet grønt lys for det, men da det blev tid at beslutte, hvilken 

tekst der skulle stå på stenen, løb vi ind i problemer. Det skal 

dertil siges, at vi ikke har været inddraget ret meget i processen. 

Garderne har kørt meget selvstændigt. Der er foreslået en tekst 

med følgende ordlyd: 

                   TIL MINDE OM DE UDSENDTE DER DØDE.  

Nederst på stenen vil der stå: REJST 2011 

Det ordvalg faldt os for brystet. For det første dør soldater ikke, 

de falder; for det andet er det ikke kun til ære for de faldne, 

men for alle udsendte soldater. 

Det har vist sig umuligt at få ændret på teksten. Derfor har vi 

fra bestyrelsens side valgt at trække os fra projektet. 

 

Nu nærmer vi os generalforsamlingen – der er omtalt andet sted 

i bladet – som vi i år har valgt at flytte væk fra 

Motorbådsklubben. Det har vi af den enkle grund, at der sidste 
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år var en del støj fra de tilstødende lokaler. Jeg tror faktisk flere 

af Jer, som sad ved foldedøren, havde svært ved at høre, hvad 

der foregik ved bestyrelsens bord. Så, nu prøver vi noget nyt. 

Som en sidste ting jeg vil nævne, arbejder vi i bestyrelsen på at 

tilføje kammeratskabsskydningerne en ekstra dimension. Vi vil 

prøve, om vi kan få mødetiden ændret til kl. 19.00. Når vi så er 

færdige med skydningerne, er det vores tanke at invitere kendte 

eller ukendte folk til at holde et foredrag – evt. med lysbilleder.    

 Foreløbig er det kun en løs idé, men personligt synes jeg det er 

et initiativ, der kan give et ekstra pust til aftenerne.  

Nå, helt ærligt, så har vi den første aftale på plads. John Berry 

har været en tur i New Zealand og vil gerne vise os sine billeder 

og fortælle om turen. 

 

Stof til eftertanke 

Jeg ved godt, at vores selskab ikke består af ”årsunger”, men 

jeg blev alligevel lidt overrasket, da jeg lavede 

Medlemsindberetningen til De Danske Skytteforeninger.   

DFB Silkeborgs medlemmer ligger inden for 2 aldersgrupper, 

nemlig 25-60 år og over 60 år. 

Da jeg så tallene tænkte jeg – det kunne være interessant at 

gøre det op i procenter. Det gjorde jeg, og det viser sig at 16% 

er mellem 25-60 år, og de resterende 84% er over 60 år. 

Det er måske noget af forklaringen på, at Veteranerne kan 

mønstre omkring 30 personer til deres skydninger.  

De har lige fejret deres 13 års fødselsdag. Tillykke! 

Jeg var selv tilstede, der blev serveret flødeskumslagkage. 

Dejligt. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011. 
Alle medlemmer, med ledsagere, indbydes hermed til at deltage 

i årets generalforsamling. 

 

       Fredag den 8. april 2011 kl. 18.30 præcis              

  

          Generalforsamlingen afholdes på:  
Restaurant Skovbakken, Sejsvej 19, 8600 Silkeborg. 

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

 
1. Valg af stemmetællere. 

2. Valg af dirigent. 

3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Valg af fanebærer og stedfortræder. 

10. Eventuelt. 
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På valg til bestyrelsen er: 

Hans Pedersen – Niels Vendelbo – Holger Flæng. 

På valg som revisor er:  John Berry   

som suppleant er: Anker Davidsen 

På valg som fanebærer er: Bent Christiansen  

som suppleant er: Arne Christiansen 

 

Foreningen er vært ved en øl eller vand under 

generalforsamlingen. 

 

Tilmelding senest den 1. april til Niels Vendelbo 8695 7290 

eller Holger Flæng 8684 6584 

 

Efter generalforsamlingen vil der være uddeling af 

jubilartegn. 

65 års tegn:   Hans Aaboe   

40 års tegn:  Preben Hansen  

25 års tegn:  Jens Lidegaard 

  Jesper Drøhse 

  Viggo Thomassen 

  Johs. Chr. Nielsen 

 

Husk! Emblemer skal bæres, og dekorationer skal anlægges. 

 

Dagen afsluttes med Gule ærter med tilbehør. 

Pris for menuen:  Kr. 135,- 

Øl:  Kr.   28,- 

Vand:  Kr.    24,- 

Snaps:  Kr.   28,- 

 

Bestyrelsen 
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Silkeborg Ny Teater. 
 

Musefælden 

af Agatha Christie 

Så blænder vi op for en frem-

ragende klassiker i krimigenren. 

 

Forfatterinden Agatha Christie 

har i dag status som den bedst 

sælgende forfatter af sine mere 

end 80 romaner og novelle-

samlinger. 

  

Ud over det skrev hun godt et 

dusin teaterstykker, hvoraf 

netop ”Musefælden” har 

rekorden som det længst spillede 

teaterstykke. 

Glæd Jer derfor til at komme 

med indenfor på hotelpensionen 

”Monkswell Manor”.  
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Reservér allerede nu den 13. april 2011. Forestillingen 

begynder kl. 20.00. Dørene åbnes kl. 18.50. 

 

Vi har reserveret 30 billetter, og traditionen tro er der bestilt 

teatersnitter, som serveres efter forestillingen.  

 

Prisen for hele herligheden er kr. 130,- der betales ved 

indgangen. 

Tilmelding: Niels Vendelbo  

Telefon: 86 957 290 

E-mail: korsbak@post.tele.dk 

 

Meld dig til med det samme, for det er ”først til mølle” 

                                                          

  

 

Skydning sammen med PO KMP Silkeborg. 

 
Det er lykkedes at få en aftale i stand med Politikompagniet 

om, at vi kan deltage i nogle af deres udendørsskydninger. 

Skydningerne finder sted på Funder skydebane, Moselundvej 

17. 

Der skyder følgende dage; 

Maj. Tirsdag den 24, mellem kl. 18.00 og 20.00 

 Lørdag den 28, mellem kl. 12.00 og 16.00 

Juni. Lørdag den 18. mellem kl. 12.00 og 16.00 

 Tirsdag den 28. mellem kl. 18.00 og 20.00 

August. Lørdag den 27. mellem kl. 13.00 og 16.00 

 

mailto:korsbak@post.tele.dk
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Interesserede bedes henvende sig til Erling Rasmussen på tlf. 

86 81 56 16, mail: sus.erl.@post.tele.dk, eller Mogens Heller på 

tlf. 26 36 21 23, mail. mghe@fibermail.dk 

 

  

 

Trekantskydningen mellem Skanderborg, Nr. 

Snede og Silkeborg. 

 
Den årligt tilbagevendende skydekonkurrence mellem 

Forsvarsbrødrene fra Nr. Snede, Skanderborg og Silkeborg, 

blev afviklet søndag den 9. januar.  

I år var det Silkeborg-selskabet, der havde ansvaret for 

arrangementet, og derfor afvikledes skydningen i Skyttehuset 

på Søholt. 

Dagens program begyndte kl. 09.00. Efter velkomsten kunne 

deltagerne købe kaffe og rundstykker, før skydningen begyndte. 

 

Skydningerne er opdelt på følgende måde; en hovedskydning, 

en festskydning og en skydning specielt for damer/ledsagere. 

Og endelig kåres den bedste skytte fra hvert selskab. 

I hovedskydningen skydes til en ringskive, med mulighed for 

max. 100 point. Det bedst skydende hold vinder pokalen. 

Holdet består af de 5 bedste skytter fra de enkelte selskaber.  

Udover det bedste skyttehold, kåres de 5 bedste skytter på tværs 

af selskaberne.  

For damernes/ledsagernes vedkommende, var det samme 

skydeprogram.  

Modsat de andre skytter, har damerne/ledsagerne ret til at skyde 

med fast anlæg. 

I festskydningen skydes til en figurskive med mulighed for 

mailto:sus.erl.@post.tele.dk
mailto:mghe@fibermail.dk


 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

max. 50 point. Og vinderne er de skytter, der får flest point, 

altså individuelle præstationer. 

 

Resultaterne blev som følger: 

 

              Hovedskydningen:  

     Silkeborg, 468 p.  Nr. Snede, 464 p.  Skanderborg, 442 p 

 
 

Vi var beskedne nok til at beholde pokalen, der her  

overrækkes til skydeudvalgsformand Erling Rasmussen. 
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Bedste skytter fordelt på alle selskaber: 

Nr. Navn Selskab Point X10 

1 Hugo Brogård Silkeborg 97 1 

2 Lars Jensen Nr. Snede 96 2 

3 Kristian Stenger Silkeborg  96 1 

4 Evert Jacobsen Nr. Snede 94 2 

5 Viggo Lemming Silkeborg 94 2 

 

De bedste skytter fra hhv. Skanderborg, Nr. Snede og Silkeborg 

 

Selskab Navn Point X 10 

Skanderborg Bent Lauritsen, 90 1 

Nr. Snede Lars Jensen 96 2 

Silkeborg Hugo Brogård 97 1 

 

 

 

 
Bent Lauritsen, Skanderborg 
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Lars Nielsen, Nr. Snede 

 

 

 
   Bedste skytte af alle blev Hugo Brogård,  

 dermed også Silkeborgs bedste skytte. 
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Dame/ledsagerskydning: 

 

Nr. Navn Selskab Point X 10 

1 Ketty Lemming Silkeborg 94 2 

2 Karin Stenger Silkeborg 94 2 

3 Eva Jensen Nr. Snede 94  

 

 

 

 
Ketty Lemming løb med førstepladsen i dameskydningen. 
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Festskydningen: 

Nr. Navn Selskab Point 

1 Kristian Stenger Silkeborg 50 

2 Evert Jacobsen Nr. Snede 50 

3 Hugo Brogård Silkeborg 50 

4  Chris Bing Skanderborg 50 

5 Birgit Tøndborg Silkeborg 50 

 

 

 
Præmie til Kristian Stenger. 
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Pointberegnerne måtte igennem festskiverne et par gange 

for til slut at finde de forskellige placeringer.  

 

 
Hvert selskab stiller med én beregner til beregnerborde.  

 

 
Efter en koncentreret indsats på skydebanen, gjorde  

det godt med lidt til ganen. 

 

 

TILLYKKE SILKEBORG! 
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Fra mig skal der lyde en tak til bestyrelsen – og øvrige hjælpere 

- for uden Jeres indsats havde det ikke været muligt at afvikle 

arrangementet så professionelt og godt, som det blev. 

 

Næste år er det Skanderborg, der har fornøjelsen af at arrangere 

Trekantskydningen. 

 

 

7. kredsens 15 meter indendørsskydning. 
Søndag den 6. februar drog en flok skytter fra Silkeborg til 

Horsens for at deltage i 7. kredsens 15 m indendørsskydning. 

Som dagen skred frem, og resultaterne kom ind, fremgik det 

med al tydelig klarhed, at pokalen ikke skulle til Silkeborg i 

denne omgang.  

Den blev i Kolding, desværre. 

Kolding fik den dog ikke uden kamp til stregen, men – 

desværre – måtte vi se os distanceret med sølle 3 point. 

Kolding fik  769 P med   6 x 10er. 

Silkeborg fik 766 P med 11 x 10er. 

Silkeborgs resultater blev som følger: 

Hold 1. 

Viggo Lemming 191/2 

Huggo Brogård 192/5 

Kristian Stenger 195/1 

Flemming Rethmeier 187/3 

  766/11 

Hold 2. 

Ole Pedersen  176/0 

Hans Pedersen 177/0 

John Berry  176/3 

Erling Lemming 180/0 
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  709/4 

Ketty Lemming deltog i individuel klasse og fik følgende 

resultat: 187/1 

  

 

Venskabsskydning med Garderne og Pionererne. 

 
Torsdag den 17. februar gennemførte vi den årlige 

venskabsskydning mellem Garderne, Pionererne og 

Forsvarsbrødrene. 

Det var et arrangement, der ”lokkede” folk til at komme, 

selvom vinteren havde strammet grebet om os igen. 

Af de ca. 30 skytter, der var mødt frem, fordelte resultaterne sig 

som følger: 

Holdpokalen blev vundet af Forsvarsbrødrene med en samlet 

score på 467 point. 

På andenpladsen kom Garderne med 442 point. 

Ud af det kan man så se, at Pionererne kom ind på en 3. plads, 

nemlig med 430 points. 

De tre bedste skytter fra hvert hold fik en præmie. For vores 

vedkommende gik præmierne til: 

Birgit Tøndborg med 95 xx  

Kristian Stenger 94 xx 

Erling Lemming 95 

Udover de tre bedste skal nævnes: 

Hugo Brogård og Flemming Rethmeier, der begge skød 92x. 

Vi var altså beskedne nok til at beholde holdpokalen, og 

samtidig fravriste Garderne pokalen for den individuelle bedste 

skydning. 

 Tillykke med det flotte resultat.  
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Tur til Normandiet. 
 

Forsvarsbrødrenes Veteranklub arrangerer i år en tur til 

Normandiet, med besøg i EU-parlamentet i Brüxelles. 

Forberedelserne har stået på i lang tid, og nu ser det endelig ud 

til at lykkes. 

 

Som planen ser ud nu, bliver turen på 8 dage med 7 over-

natninger, og med start d. 27. eller 28. april, afhængig af 

besøget i EU-parlamentet. 

 

Planen vi arbejder med ser sådan ud,at vi starter fra Silkeborg 

om morgenen og kører til et sted i nærheden af Amsterdam for 

overnatning. 

 

Næste dag kører vi til Blomsterparken Keukenhof for at se på 

tulipanmarker. Derefter fortsætter vi til Caen i Normandiet, 

hvor vi skal bo de næste 4 nætter. 

 

Vi får dermed 3 hele dage i Normandiet, hvor vi skal besøge 

invasionskysten, Bayeux-tapetet og Mont-Saint-Michel, med 

mere. 

 

Dag 6 forlader vi Normandiet og kører til Brüxelles, hvor vi bor 

de 2 sidste nætter. Jeg regner med, at vi kan besøge Waterloo 

på vej til Brüxelles.   

 

Næste dag besøger vi EU-parlamentet. Vi møder et parlaments-

medlem og en person fra EU-kommisionen samt evt. en 
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lobbyist. Jeg vil også forsøge at arrangere en frokost i parla-

mentet. 

 

Den sidste dag kører vi tilbage til Silkeborg, med forventet 

hjemkomst midt på aftenen. 

 

Prisen for turen ligger ikke fast endnu, men bliver formentlig på 

ca. 5.500,00 kr. pr. person i dobbeltværelse. Deri er inkluderet 

bustur, overnatning med morgenmad, entreer og enkelte 

middage. 

 

Fra tidligere besøg i EU- parlamentet mener jeg, at de forlanger 

fulde navn, adresse og fødselsdato. Derfor beder jeg om, at det 

bliver oplyst ved tilmelding. 

 

Når dette brev udsendes inden tur og pris er endeligt fastlagt, 

skyldes det, at jeg gerne vil have et overblik over, om der kan 

blive deltagere nok til turen.  

 

Derfor er tilmelding selvfølgelig heller ikke bindende, men jeg 

vil gerne have tilmeldingerne snarest. 

 

Mvh. 

 

Børge Mikkelsen, 

Sinding Nørrevej 2, 

8600- Silkeborg. 

Tlf. 86855180/ 23231220 

E.-Mail: bbm@fiberpost.dk    
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Pokalskydning. 
Nu må foråret være på vej, vi har afsluttet vinterens 

kammeratskabsskydninger med pokalskydning. Der er pokal til 

den dame, og den mand der skyder fleste point på aftenen. 

Udover det, findes de skytter hvis 5 bedste resultater giver flest 

point. 

 

Herrepokalen. 

 

1. Kristian Stenger 100 
 2x

 

2. Hugo Brogård   99  
4x

 

 

Damepokalen. 

1. Lilly Christiansen   94 
1x

 

 

 

De 5 bedste vinterskydninger. 

 

Herreskydning. 

1. Kristian Stenger  484 
11x

 

2. Flemming Rethmeier 476   
3x

 

3. Hugo Brogård  475   
9x   

 

 

Dameskydning
     

1. Birgit Tøndborg  474  
9x

 

2. Lilly Christiansen  474  
7x                
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Hugo Brogård, Lilly Christiansen, Flemming Rethmeier  

Birgit Tøndborg og Kristian Stenger 

 

Tillykke med de flotte resultater! 

 

 

Fællesskydning for Soldaterforeningerne og 

Forsvarsbrødrene. 
 

Sideløbende med pokalskydningen, afviklede vi Pokalskydning 

på 15 meter – 2011. 

Skydningen er landstækkende, og den udsatte pokal vindes af 

den organisation hvis 5o bedste skytter samlet set opnår det 

højeste pointtal. 

Der afgives 20 gældende skud.  

Skydestillingen er fritstående – en udfordring i sig selv, når 

man normalt skyder med albuestøtte. 
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Men er man over 55 år, falder man inden for kategorien 

veteraner, og må bruge enten geværstøtte eller albuestøtte, men 

ikke begge dele. 

 

Ud af 9 skytter var kun én under 55 år, og måtte derfor skyde 

fritstående. 

 

Veteran skytter: 

Hans Pedersen 179 point 

Flemming Rethmeier 185 point 

Huggo Brogård 193 point 

Viggo Lemming 193 point 

Kristian Stenger 190 point 

Mogens Heller 185 point 

John Berry  179 point 

Bent Christiansen 173 point 

 

Og som den eneste skytte under 55 år skød: 

Erling Lemming 157 point 
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Håber I alle får en rigtig god sommer. 


