
Formandens aktivitet/arbejde i  
april – maj måned.  
 
 
Overskrifter:  
Fra de sidste bestyrelsesmøder 
Våbentilladelser i DSB/ASF 
Skytternes Hus det nye 

Generalforsamling 

Dansk Skytte Unions ærestegn. 

Våbenpåtegninger i april og maj 

Bestyrelsesmøder 

 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter I Skytternes Hus. 
Hvis du vil skyde uden for åbningstider uden kassevagt, så skal du selv sikre dig, at du kan låse og 
koble alarm til, når du går. 
 
Mandag:    14.00 - 16.00 55 år og ældre på riffel 
 16.30 - 19.00 Fysisk/psyk. handicappede 
 16.45 - 18.15 Børn/unge pistol (11-20 årige) 
 16.45 - 18.15 Intro for nye pistolskytter (4 ugers forløb) bestilles hos formanden  
  finn@fiber.dk, som sender videre til rette person 
 18.45 - 21.00 Kun skytter med egne våben (riffel og pistol). Efter aftale med Claus 
  Laursen kan der også skydes med klubvåben denne aften 
 
Tirsdag:        18.45 - 21.00 Kassevagt og pistolskydning 
 18.45 - 21.00 Kun skytter med egne våben på riffel 
 
Onsdag:  15.00 - 17.00 Fysisk/psyk. handicappede   

17.45 - 19.00 Børn / Unge Riffel   
19.00 - 21.00 Kassevagt og pistolskydning  
18.30 - 21.00 Kun skytter med eget våben riffel 

 
Torsdag:  12.00 - 15.00 Veteran 55 år og ældre  
      18.30 - 21.00 kun pistol skydning med eget våben 

18.30 - 21.00 Træning med Klubtræneren på riffel 
 

Børn pistol skal være sammen med forældre/træner for at kunne skyde. 
 
Fra de sidste bestyrelsesmøder 
Referater fra bestyrelsesmøder ligger i en mappe i reolen i opholdslokalet, så alle klubbens 
medlemmer her kan følge med i, hvad der sker i bestyrelsen.  

 

 

Våbentilladelser i DSB/ASF 
Vi kan fortsat lave SKV2, men skal sørge for, at medlemmer der ikke er i gang med at få lave en 
fornyelse af deres våbentilladelser i rette tid får en SKV5, som betyder at politiet kommer forbi og 
henter våbenet.  

Så det er absolut vigtigt, at alle kommer og får påbegyndt en fornyelse af våbentilladelsen senest 3 
måneder før den gamle udløber. 

Jeg sender som hidtil en sms og en mail ca. 4-5 mdr. før udløb. Hvis du ikke modtager en sådan, 
så skal du henvende dig til mig, da vi så har forkerte oplysninger på dig.  

 
Nyt Skytternes Hus 
Der er nu kommet varme i lokalerne og det skider planmæssigt frem. 

mailto:finn@fiber.dk


Det lader til at der bliver lavet mere klar til os, end jeg troede.  

Vi skal her inden for den nærmeste fremtid levere hæve/sænkeborde inkl. plader og disse vil bliver 
monteret. 

Huller i væggen hvor skiverne skal placeres, bliver også lavet, så det bare bliver at fastgøre 
skiverne og fastgøre kabler. 

Vi godkendte personlige skabe til våben og ammunition. De bliver i samme bredde og højde som 
dem vi har i boks 3 og 4.  

Huset er solgt med overtagelse af køber pr. 1.6.2017. 

Sport og Fritid forventer dog, at vi kan fortsætte med at opbevare våben i boksene til vi kan flytte 
ind i de nye bokse i det nye hus. 

Så vi skal regne med at stoppe skydningen i Det gamle Skytternes Hus i begyndelsen af maj 
måned, da vi skal have lidt tid til at demontere kablerne. Vi håber dog at kunne lade de forskellige 
ting blive i huset, lige så længe som vi har våben i boksene. 

 

 

Emne: Klubben søger penge og inventar til vores nye hus – har du kontakter? 
 
Kære skyttekammerat, 
Til efteråret flytter vi til nye lokaler – ”nye” i bogstavelig forstand. 
Som du måske ved, så står vi i den unikke og privilegerede situation, at kommunen 
opfører et helt nyt hus til os. 
Vi skal dog selv stå for aptering, dvs. udstyr på skydebanerne og alt andet inventar.  
Formlen er, at kommunen leverer alt det, der er fastmonteret. Vi skal levere resten. 
Bestyrelsen har derfor nedsat nogle arbejdsgrupper, hvoraf nogle skal arbejde med det 
tekniske. 
En anden gruppe skal arbejde med at skrabe penge ind – og det er os, der skriver til dig.  
Det optimale, sådan rent arbejdsmæssigt, vil være at en eller anden rig mæcen bare 
overfører hele beløbet. Sådan én leder vi også efter, men i mellemtiden prøver vi andre 
veje efter princippet: mange bække små… 
Vi vil bede dig tænke over, om du kender nogen, der kender nogen: 
Det kan være at nogen i din omgangskreds/familie ejer Elgiganten, og kunne have lyst til 
at sponsere IT-udstyr (PC’er, printer, pointtavler, netværksudstyr, overvågning, eller 
andet); alternativt til en rigtig god pris. 
Vi mangler møbler til de 150 kvadratmeter fælleslokaler, kaffemaskiner, hårde hvidevarer, 
kabeltræk, lamper, en løftevogn. Og hvad pokker, vi får sikkert også brug for håndklæder, 
dørmåtter, gardiner/persienner, reoler, glas og porcelæn. 
Men det skal være nyt/ubrugt – ambitionen er ikke at fylde de splinternye lokaler med 
udtjente skoleborde med forskellige anatomiske indretninger og lummer lyrik ridset i 
bordpladerne. 
Smertensbarnet er markeringsanlæggene til 25/50 m banerne. De 10 anlæg beløber sig til 
ca. 400.000 kr. Vi vil forsøge at blødgøre nogle fonde, men her kunne sponsorer også 
være en mulighed. 
I første omgang handler det om at få et overblik over mulige forbindelser. 
Vi søger ikke forslag til fonde eller ideer til virksomheder som vi kan søge om støtte – vi 
søger dig, der har forbindelsen. 
Hjælp os med at hjælpe dig selv til en lækker skydeoplevelse  
På arbejdsgruppens vegne 
Nickolai Kristensen og Per Ankersen 
 

 

Mandag den 10. april holdes der møde med arbejdsgrupperne, som skal sørge for at få det hele 
færdig, så vi kan regne med at starte med at skyde omkring den 15. september. 

 

 

Generalforsamling lørdag den 22. april kl. 10 
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Jesper sender i denne uge en dagsorden rundt via mail, og den bliver lagt på hjemmesiden. 
Husk at skrive dig på tilmeldingslisten som ligger i skytternes Hus. 
 

Dansk Skytte Unions ærestegn. 
 
Calle fik i sidste weekend overrakt Dansk Skytte Unions ærestegn. 

Jeg vedhæfter indstillingen. 

 

DSkyU hæderstegn 
 

Proposition 
 

Hæderstegnet kan tildeles danske og udenlandske 
statsborgere som: 
A På lokalt plan eller for hele Unionen har ydet en betydelig 
indsats til skyttes agensfremme. 
b. Personligt eller som leder af en organisation er fundet 
hæderværdige.  
 

Tildeling af Unionens hæderstegn skal vedtages i 
Unionsstyrelsen.  
 
Hæderstegnet består af Unionens forgyldte emblem omringet 
af en forgyldt egebladskrans  
 
 

Indstilling 

 
Carl Brix Laursen i det daglig kaldt ”Calle” blev født i 1936 og er i dag 
altså godt 80 år gammel. 
Calle har været medlem af vores skydeverden siden 1.1.1963 først i 
DSB Århus (jernbanerne) og siden i DSB/ASF hver han fortsat er. Dvs.  i 
54 år 3 uger og 4 dage. 
Calle har igennem hele hans aktive tid som skytte været meget 
engageret person der til fulde har brændt for sagen og givet sin indsats 
til skyttesagen på bedste og hæderværdig vis. En indsats hvor han 
personligt fremstår som en meget behagelig og imødekommende person 
der nærer stor respekt for de mennesker han omgav sig med hvilket er 
gensidigt. 
  
Et par eksempler på Calles virke: 
I DSF/ASF fra ca. 1970 til midt 80’erne var han chauffør for de unge 
skytter, først på knallert siden i bil til Vestereng Århus hvor han stod for 
juniorarbejdet i pistolafdelingen. 
Samme sted omkring 2000 overtog han veteranafdelingen i DSB/ASF og 
ikke nok med det samme år meldte han sig også under fanerne som 
veteranformand i DSkyU’s pistolsektion. 
I pistolsektionen var han altid med at drive sektionen som både 



veteranformand og bestyrelsesmedlem og med var overalt hvor vi holdt 
aktiviteter lige meget hvor det foregik. Det var også Calle vi sendte, når 
der skulle afholdes Nordisk Mesterskab for veteraner hvor han hvert 3. år 
stod for afviklingen her i Danmark (ofte i århusområdet med god 
skydning og altid en afslutning med helstegt gris osv.) og de 
mellemliggende år som  leder af veteranholdet når de drog til Sverige og 
Finland. 
  
Calle var med over det hele og styrede alle arrangementer han havde 
ansvaret for med sikker hånd  
Han varetog disse 2 poster i DSB/ASF og DSkyU pistolsektion i ca. 12 år 
indtil sygdom satte ham midlertidigt ud af spillet. 
I dag er Calle som 80 årig stadig aktiv og kommer på skydebanen flere 
gange om ugen og rammer her gerne det sorte og ind i mellem også det 

det hvide i skiven, når han ikke er hurtig på aftrækkeren . 

Calle skyder nemlig selv om han er 80 og gerne må bruge begge 
hænder, kun med én hånd og det er jo efterhånden helt usædvanligt, 
men jo også udfordrende for ham.   
Både DSB/ASB og Dansk Pistolsektion finder at, om nogen fortjener en 
hædersbevisning fra Unionen for sin indsats er det Calle og derfor 
hermed indstilles han til Dansk Skytte Union hæderstegn. 
M.v.h 
DSB/ASF og Dansk Skytte Unions Pistolsektionen 

 
 

 

våbenpåtegninger i april og maj  
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage 
Onsdag den 5. april  Skytternes Hus 
Onsdag den 12. april  Skytternes Hus, men vi har bestyrelsesmøde kl. 19.00 
Onsdag den 19. april  Skytternes Hus 
Onsdag den 27. april  Skytternes Hus 
Onsdag den 3. maj  Vestereng 
Onsdag den 10. maj  Vestereng 
Onsdag den 17. maj  Vestereng 
Onsdag den 24. maj  Vestereng 
Onsdag den 31. maj  Vestereng 
Husk at medbringe længde på pibe og pistol ved køb eller fornyelse af en sådan. 
Det koster samtidigt 250 kr. i kontanter at få lavet en fornyelse. Beløbet skal betales samtidigt. 
 
Bestyrelsesmøder 
Det næste bestyrelsesmøde vil være: 
Onsdag den 12. april 
 

april 2017/Finn Danielsen 


