
Juleskydning i Ørre 2004. 
 

Vi var 13 skytter der drog til Ørre Skytteforenings Juleskydning. Ørre ligger nord for Herning, og 
foreningen skyder kun om sommeren, altså bortset fra Juleskydningen. Helt ude hvor man ikke ved om 
man kommer tilbage, ligger denne dejlige skydebane, med 5stk.  200m baner og 10 stk. 50m baner samt 
25m pistolbaner. Alligevel præsterer man at føre omkring 85 serier igennem på 5 timer, uden man 
føler sig presset. 
I foreningen har man et kort over ”Ørre Amt”, det strækker sig fra Limfjorden i nord og til 
Storebælt i øst, ellers er Ørre Amt kun adskilt af Vesterhavet og den Dansk/ Tyske grænse. Men der 
var også deltagere fra hele ”Amtet”. Ja der var endog deltagere udenamts fra, nemlig fra Sorø, 
familien ville holde jul udenlands i år, så de tog til Jylland, og når man alligevel var med, kunne man lige 
så godt deltage i juleskydningen 
En særlig ting ved juleskydningen er, at man skal være til stede for at få sine præmier, og kun 1. 
pladsen vinder sin præmie direkte, alle øvrige præmier findes ved lodtrækning mellem deltagerne i de 
4 klasser man er opdelt i. 
Der er en dejlig stab af venlige hjælpere, der sørger for vore fornødenheder, med kaffe, rundstykker, 
kage, og som noget særligt grillstegte pølser, tilberedt på grillen udenfor på terrassen ( minus 5 
grader), men pølserne var perfekte. 
Man føler virkelig at man er velkommen. 
Det er faktisk utroligt sådanne resultater vi opnår, trods 5 graders frost, og en konstant jamren over 
hvor koldt det er. 
Der var flere der tangerede eller satte personlige rekorder. 
Selv Bonnie var den store sportsmand, og forsøgte sig på 50m, skønt hånden næste frøs fast til 
skæftet. Jeg var ikke klar over at hun ikke før havde skudt liggende med rem, så det var faktisk et 
flot resultat. 
Gert mente ikke han skulle skyde 200m, men da jeg havde lokket Henning Dam til at skyde, hvis Gert 
deltog, var Gert næsten nødt til at deltage, hvilket han gjorde, og vandt en flaske rødvin for sin 
indsats. 

Jens Hviid 

Vore resultater: 

 50m      200 m    

BK      BK     

 Helene K. D. Sørensen 147 8   Helene K. D. Sørensen 150 13 

 Simon Petersen 144 2   Simon Petersen 147 5 

JUN      JUN     

 Michael Gjødertsen 147 9   Søren Damsgård Sørensen 150 9 

 Karin Pedersen 147 6   Michael Gjødertsen 149 8 

 Marc Hansen 145 4   Karin Pedersen 148 6 

 Miranda Chemnitz 139 1       

 Søren Damsgård Sørensen 134 1       

ÅBEN      ÅBEN     

 Gert Pørksen 146 8   Emmy Pedersen 147 9 

 Niels Damsgaard  Sørensen 141 4   Niels Damsgaard  Sørensen 147 4 

 Emmy Pedersen 141 2   Gert Pørksen 146 6 

 Henning Dam 129 3   Henning Dam 138 2 

 Bonnie Petersen 107 1       

VET      VET     

 Jens  Hviid 146 2   Jens  Hviid 149 6 

 


