
 
 

Resultater fra det årlige Veteranstævnet i 
Silkeborg på 50 meter 
Af: Benny Lykke 
 
Ved dette Veteranstævne i Silkeborg var der en deltagelse på 38 skytter og heraf kom de 22 fra 
Århus, Århus mødte talstærkt op i gen i år for alle Århusskytterne var enig om at den medbragte 
pokal igen skulle med hjem til Århus og det kom den, Århus blev igen vinder af pokalen og denne 
gang med 1178 point og på holdet var 4 skytter som alle havde skudt 148 point og det var; Kristen 
Hviid, Gunner B Frederiksen, Jørgen Krogh og Leif Rasmussen, de første tre var fra DSB/ASF og 
de fik hjælp af en skytte fra VRVS. 
Århus skytterne var heller ikke uden held, vor værste konkurrent Randers mødte op med et 
vingestækket mandskab og det var bestemt til vores fordel, så tak til Randers. 
 
Der blev kæmpet godt i de forskellige klasser som i kan læse mere om i resultaterne. 
Klasse 50 – 60 år: 
Vinder af klassen blev Kirsten Hviid med 294 – 9 point, Kirsten modtog som vinder en pokal, 2. 
Jens Hviid med 287 point, 3, Emmy Pedersen med 283 point, 4. Henning Dam med 279 point og 5. 
Kristian Kjellerup med 253 point og alle var fra Århus. 
Klassen fra 61 – 70år: 
Poul Thomadsen fra Rander vandt denne klasse med 297 – 15 point og modtog pokal, 2, Jørgen 
Kragh med 294 – 9 point, 3. Leif Rasmussen med 294 – 8 point, 4. Karl Ottosen med 291 – 9 point, 
5. Birgit Lykke med 289 – 7 point, 9. Henning Vinter med 278 – 5 point, 10. Per K Sørensen med 
271 point. 12. Poul Meisner med 268 point. 14. Erik Madsen med 263 point, 15. Benny Lykke med 
257 point og 16. Tove Frederiksen med 253 point. 
Klassen fra 71 til 79 år: 
Denne Klasse blev vundet af Gunner B Frederiksen med 296 – 11 point og Gunner modtog en 
pokal, 3. Bent K Rasmussen med 290 – 9 point, 4. Finn Kønig med 289 – 9 point, 6. Peder 
Rasmussen med 283 – 7 point og 11. Valter Pedersen med 219 – 0 point. 
Klasse D over 80 år: 
Denne klasse blev vundet af Kaj Muhlig med 283 – 3 point og Kaj modtog en pokal. 
Klasse E Åben: 
Klassen blev vundet af Carl M Jensen med 282 – 3 point og 2. Karl Ottosen med 254 point og 
med 2 X tier. 
 
Niels Poulsen fra Silkeborg takkede alle deltagerne og ønskede alle vinderne tillykke og 
håbede på at uden om sammenlægningen, så kunne vi stadig mødes til Veteranstævnerne som 
vi gør nu som Amtshold og det var der stemning for, det næste Veteranstævne  er på 15 meter 
hos Randers Skyttekreds, datoen og indbydelsen er udsendt og er Søndag den 5 November kl. 
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