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Adresser: 
Formand. 
Mogens Gade Heller 
Tingbakken 3 
8883 Gjern 
mghe@fibermail.dk 
Tlf.:        26 362 123 
Næstformand. 
Hans Pedersen 
Nebelgårdsvej 5 
8600 Silkeborg 
djaevlemosegaard@mail.dk 
Tlf.:     86 877 464 / 52 371 020 
Kasserer. 
Erling Lemming 
Sportsvej 3 
8883 Gjern 
lemming@mail.dk 
Tlf.:  24 796 525 
Skydeudvalgsformand. 
Erling Rasmussen 
Meldgårdsparken 10 
8882 Fårvang 
sus.erl@live.dk 
Tlf.: 86 815 616 
Sekretær. 
Finn Ryge Petersen 
Sørkelvej 125 
8600 Silkeborg 
finn_sminge@hotmail.com 
Tlf.:   86853774 / 61 123 525 
Tilmeldinger. 
Karl Aage Jensen 
Skovsborgvej 14 
8620 Kjellerup  
kajensen@skylinemail.dk 
Tlf.: 27628943 
Bestyrelsesmedlem. 
Steen Laurtizen 
Tandskovvej 30 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 86 855 319 
Veteraner: 
Børge Mikkelsen 
bbm@fiberpost.dk 
Tlf.: 23231220 
 
www.dfb-silkeborg.dk 
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Formandens spalte. 
Fantastisk som tiden går, inden vi ved af det er det jul igen. 
Denne tid af året er vores travle tid. Det er jo hen over vinteren 
vi gennemfører alle vores skydninger, hvilket er en 
kærkommen afveksling i nogle – vejermæssigt – mørke og 
triste dage.  
 
5. september. 
Den 5. september deltog vi i mindehøjtideligheden i Alderslyst 
kirke. Vi havde to faner med til arrangementet. Vi har vores 
egen, og derudover en ældre sag fra His Herred, som vi 
benytter når vi skal ud med fanen. Ud fra devisen – jo flere jo 
bedre. 
Vi har de gange vi har deltaget i arrangementet kun haft en 
fanebærer i sving. Vi har erfaret at det er for lidt, det er 
nødvendig at være to mand på hver fane, en fanebærer og en 
fane løjtnant.  Det er simpelthen for længe at stå med fanen 
alene, vi skal have mulighed for at skifte rundt efter behov. 
Så i fremtiden skal vi bruge 4 mand i stedet for 2. 
 

Landsmødet i Fredericia. 
Landsmødet i Fredericia en af efterårets / sensommerens 
aktiviteter. Jeg – formanden – var alene af sted i år. Dette års 
landsmøde var meget rolig, der var ikke de store ting på tapetet.  
Efter de indledende manøvrer med indføring af fanerne, 
afsyngning af Kongesangen, mindes de Brødre der er afgået til 
Ryes brigade, oplæsning af hilsen til Kongehuset, valg af 
dirigent, referent og 2 stemmetællere, gik vi i gang med 
dagsordnen. Herunder Landsbestyrelsens mundtlige beretning, 
der er en opdatering af den skriftlige beretning der var udsende 
sammen med indkaldelsen.   
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Det er ikke lykkedes at finde en afløser for vores Præsident.   
K. E. Nielsen har accepteret at fortsætte 3 år mere, dog med den 
lille krølle, at visepræsidenterne vest og øst overtager nogle af 
opgaverne fra ham. 
 
Bøffelkobbelhuset lider en liden flatterende skæbne, derfor vil 
DFB tilbyde Dybbølmøllefonden, at DFB overtager 
vedligeholdelse af grav og have mod, at tilbagebetaling af de 
midler de fik i forbindelse med at vedligeholde stedet fra 
Bøffelkobbelhusets venner. 
 
Resultatopgørelse for 2014. 
Indtægter:   kr.263588 
Udgifter:   kr. 243765 
Resultat for finansielle indtægter: kr.   35389 
Finansielle indtægter:  kr.     3323 
Årets resultat:  kr.   38712 

 
Vi havde – undtagelsesvis – stillet et forslag til behandling på 
Landsmødet. Forslaget var et forslag om brugen af baret når vi 
er ude med Fanen. 
Vi har ved flere lejligheder stået med Fanen i dårligt vejr.  
Det skal nævnet, at før vi fremsendte forslaget til 
Landsbestyrelsen havde vi behandlet det på et formandsmøde i 
7. kreds. På det møde var der bred tilslutning til forslaget. 
Derfor valgte vi at fremsætte følgende forslag. 
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Bilag 1. 

 
 

Som det fremgår af forslaget, argumenterer vi med, at andre 
foreninger er berettiget til at bære  hovedbeklædning når man 
står med fanen.  
 
Netop til HMD´s 75 års fødselsdag havde DSL – der stod for 
arrangementet – givet tilladelse til at anlægge militær 
hovedbeklædning. Jeg så en enkelt olivengrøn skråhue, hvilket 
jeg ikke syntes er særlig klædeligt til vores ellers pæne 
”uniform”. 
 
Efter min gennengang af forslaget kunne jeg godt fornemme, at 
der måske ikke var stemning for det. Nogle af argumenterne 
imod var: 

1. Kun marineforeninger og De Blå Baretter bærer 
hovedbeklædning, andre soldaterforeninger gør ikke. 

2. Til civil påklædning hører ikke hovedbeklædning. 
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3. Svært ved at acceptere forslaget, da DFB er sammensat 
af brødre fra forskellige værn. 

 
Ad. 1. Så der ikke rigtigt. MP foreningernes medlemmer bruger 
rød baret. 
Ad. 2. Heller ikke rigtig. Mange mennesker bruger 
hovedbeklædning, især på denne årstid. 
Ad. 3: Det kan der være noget om, men netop derfor syntes jeg 
det er vigtigt at der laves en regel for DFB medlemmer, så 
hovedbeklædningen er ens, og ikke sammen sat at 
hovedbeklædning fra forskellige værn. 
 
Direkte citeret fra referatet: 
Konklusion er derfor, at DFB emblem ikke må bæres ved en 

eventuel hovedbeklædning. Citat slut. 
Det er en fejl fra referentens side, der blev ikke konkluderet 
noget. Og skulle det endelig være en konklusion, vil jeg sætte 
spørgsmålstegn vores blazerskjold, og andre tegn der viser vi er 
forsvarsbrødrer. 
 
Forslaget blev stemt ned med 9 stemmer for, og 42 imod. Der 
var 58 stemmeberettigede brødre tilstede. 
 
Hvorom alting er, så fremsættes forslaget igen til næste år. 
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Nyt 15 m. skydebaneanlæg. 
Som I jo ved, er skydningerne flyttet til Gjern Kultur og 
Idrætscenter, hvilket jo skyldes at skyttehuset på Søholt er 
blevet jævnet med jorden for at give plads til Silkeborges nye 
stadion.  
Faciliteterne i Gjern er helt i top, ja, de er faktisk bedre end i 
skyttehuset idet der er elektronisk markering, hvilket jo klart 
gør arbejdet lettere for dem der gør resultaterne op. 
 
Skyttekredsen havde inviteret brugere af skyttehuset til møde 
den 8. december. 
Vi – formand, næstformand, skydeudvalgsformand og kasserer 
– deltog i mødet.  
Vi havde alle en klar forventning om at blive informeret om 
hvilke planer skyttekredsen har.  
Formanden for skyttekredsen gav en gennemgang af forløbet 
hidtil. Det er dog – set med mine øjne - historie som vi godt 
kender. Det vi kom for, var at høre noget om fremtiden.  Det lå 
dog ikke i formandens indlæg, og ej heller under aftenens debat 
kom der nogle fremtidsplaner frem. 
 
Det er dog sådan, at deltagelse i et nyt Multicenter på den 
gamle SaniStål´s grund, er ude af billedet.  
Derimod vil man koncentrere sig om et nyt skyttehus. 
Kommunen har stillet en byggemodnet grund til rådighed for 
byggeriet.  Grunden ligger – efter sigende – mellem Silkeborg 
højskole og idræts anlægget. En rigtig god placering. 
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Jeg blev dog informeret om, at skyttekredsens bestyrelse nok er 
noget længere fremme i planlægningen end det fremgik af 
formanden orientering. 
Mon ikke et nyt skyttehus står klar inden for en overskuelig til, 
et par år måske.  
Nærmere kommer vi det ikke nu. 
 
Fugleskydning. 

 
Søndag den 1. november afviklede vi vores fugleskydning.  
 

 
 

Sidste års fuglekonge hilser på forsamlingen. 

 
Sidste års Fuglekonge – Steen Lauritzen – åbnede skydningen 
ved at afgive første skud til fuglen. 
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Herefter gik det slag i slag indtil alle fjer var skudt af fuglen. 
Resultats som følger: 
Venstre slagfjer: Birgit Tøndborg 
Højre slagfjer: Finn Ryge Petersen 
Venstre klo:  Flemming Rethmeier 
Højre klo:  Erling Rasmussen 
Venstre vinge: John Berry 
Højre vinge:  Knud Hansen 
Halen:  Birgit Tøndborg 
Halsen:  John Berry 
Næbbet;  Knud Hansen 
Kronen:  Erling Lemming 
Brystpladen:  Hans Pedersen 
 
Modstat tidligere års omkring 120 skud skulle der kun 88 skud 
til i år. 
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Hans Pedersen blev ved nedskydningen af brystpladen dette års 
skyttekonge. 
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Æren som årets fuglekonge tilfaldt Erling Lemming. 
 

Trekantskydning. 

 
Nr. Snede har fornøjelsen af at arrangerer årets 
trekantskydning.  
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Soldaterforeningernes fællesskydning 
 
Fællesskydningen mellem Garder, Ingeniørerne og DFB 
afvikles sammen vores almindelige kammeratskabsskydning, 
onsdag den 24. februar. Kl. 19:00 i Gjern. 
 

Revy. 
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Som sidste år har vi et samarbejde med Nimbusklub, og har 
købt hele salen. 
Reserver datoen allerede nu, og sæt kryds i kalenderen. 

 
Torsdag den 10. marts.  

Som sædvanlig vil der være spisning før forestillingen. De der 
vil spise med skal møde kl. 18:30, for øvrige deltagere er 
mødetiden kl. 19:30. 
Prisen for hele arrangementet; spisning og revy er 180,- kr. 
Prisen for revyen er 85,- kr. 
 
Husk tilmelding til Karl Aage Jensen på tlf. 27 62 89 43, eller 
mail: kajensen@skylinemail.dk 
 
Her gælder ”først til mølle” princippet, så hellere i dag end i 
morgen.  Sidste frist for tilmelding er den 18. februar. 
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Aktivitetsoversigt. 

 
Dato Uge Hvad  Hvem Bem. 

07-jan 1 Eftermiddagsskydning Veteraner  
10-jan 1 Trekantskydning 

Skanderborg- 
Nr. Snede og 
Silkeborg 

Alle Der skydes i 
Nr. Snede 

13-jan 2 Aftenskydning Alle  
21-jan 3 Eftermiddagsskydning   
27-jan 4 Aftenskydning Alle  
04-feb 5 Eftermiddagsskydning   
10-feb 6 Aftenskydning Alle  
18-feb 7 Eftermiddagsskydning   
24-feb 8 Aftenskydning Alle  
03-mar 9 Eftermiddagsskydning   
09-mar 10 Aftenskydning Alle  
10-mar 10 Revy 

 
 HUSK! 

Tilmelding 
17-mar 11 Eftermiddagsskydning 

 
 Afslutning 

23-mar 12 Aftenskydning. 
 

Alle Afslutning og 
pokalskydning 

 
 
            


