
Formandens aktivitet/arbejde i  
oktober – november måned.  
 
 
Overskrifter:  
 
Torben Grimmel vandt World cup finalen med ny WR rekord i finalen 
Fra de sidste bestyrelsesmøder 
Julebanko 
Mad dag på Vestereng 
Våbeneftersyn i DSB/ASF 
Skytternes Hus det nye 

Våbenpåtegninger resten af året 

Bestyrelsesmøder 

 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter på Vestereng. 
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. 

Pistol Åbningstider 

Åbningstider: 
10 meter Luftpistolskydning 

15 meter Salonpistolskydning 

Mandag 

16.45 – 18.15 

16.45 – 18.15 

18.45 – 21.00 

Luft 

Luft og Salon 

Luft 

Børn / Unge (11-20 år) 

Instruktion af nye skytter 

Kun skytter med egen våben 

Tirsdag 
18.45 – 21.00 

20.00 – 21.00 

Luft og Salon 

Luft og Salon 

Kassevagt og pistolskydning (ingen grov) 

Kassevagt og pistolskydning (inkl. grov) 

Onsdag 19.00 – 21.00 Luft og Salon Kassevagt og pistolskydning (ingen grov) 

Torsdag 
12.00 – 14.00 

18.30 – 21.00 

Salon 

Luft og Salon 

Veteran (55 år og ældre) 

Kun skytter med egen våben 

Riffel Åbningstider 

Åbningstider: 
10 meter Luftriffelskydning 

15 meter Salonriffelskydning 

Mandag 

14.00 – 16.00 

16.45 – 19.00 

18.45 – 21.00 

Luft og Salon 

Luft 

Luft og Salon 

Veteran (55 år og ældre) (*) 

Fysisk/psyk. handicappede 

Alle – efter aftale med Claus Laursen 

Tirsdag 18.45 – 21.00 Luft og Salon Kun skytter med eget våben 

Onsdag 

15.00 – 17.00 

17.45 – 19.15 

18.30 – 21.00 

Luft og Salon 

Luft og Salon 

Luft og Salon 

Fysisk/psyk. handicappede 

Børn / Unge (8-16 år) 

Kun skytter med eget våben 

Torsdag 
12.00 – 15.00 

18.45 – 21.00 

Luft og Salon 

Luft og Salon 

Veteran (55 år og ældre) 

Træning med Klubtræneren 

 
Verdensrekord til Torben Grimmel 
Så slog Torben til for måske sidst gang, men som vinder er han også inviteret med næste år, hvis 
ellers der bliver afviklet en finale på 60 liggende næste år. 

Torben Grimmel sætter ny verdensrekord og vinder World Cup-finalen 
on October 27 | in Aktuelt, Elite, Nyheder, Riffelnyheder | by Anne Helmine Olesen | with Comments Off on Torben Grimmel sætter ny verdensrekord og vinder World Cup-finalen  
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Riffelskytten Torben Grimmel formåede at forbedre sidste års sølvmedalje, da han ved 
World Cup-finalen i New Delhi ikke blot vandt guld i disciplinen riffel 50m 60 skud liggende 
men også satte ny verdensrekord. 

Ved årets sidste store internationale konkurrence viste Torben Grimmel endnu en gang, at 
han er en af verdens bedste skytter i den liggende disciplin. Her forbedrede han sidste års 
andenplads, da han i finalen fejede al modstand og tog sejren med en ny verdensrekord 
på 250,6 point. 

Den tidligere verdensrekord på 249,8 havde Torben Grimmel selv tangeret ved World 
Cuppen i Gabala i juni. 

I dagens finale lå danskeren længe og dystede med tyske Henri Junghaenel om føringen, 
men OL-guldvinderen fra Rio måtte se sig henvist til andenpladsen med 250,1 point. 
Bronzen gik til Jonghyun Kim fra Sydkorea, mens også den firdobbelte europamester fra 
EM i sommers, ukrainske Yury Shcherbatsevich, blev sat til vægs og måtte tage til takke 
med fjerdepladsen. 

Det var en stolt men også vemodig Torben Grimmel, der kunne sætte punktum for en 
fantastisk karriere: 

– Jeg får lukket og slukket de liggende på behørig vis, og det er jeg selvfølgelig super glad 
for, men samtidig er der også en stor potion vemod med i det, da et stort kapitel af mit liv 
hermed slutter. Så kan jeg glæde mig ekstra over, at det bliver med finalerekord, der 
tilmed kommer til at bestå i og med, at finalen også bliver taget af programmet, da der kun 
skydes finaler i de olympiske discipliner, sagde Torben Grimmel. 

Se alle resultater fra dagens konkurrence her. 

Ved World Cup-finalen deltager de otte bedste skytter fra årets World Cup-serie samt 
sidste års vinder af World Cup-finalen og den olympiske mester fra 2016. 

 
 
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.  
Hovedpunkter: 

 Kontingenter for forenings medlemmer skal være betalt inden den 31.12.2017. Det er især vigtigt for de der har 
våben, da de skal have et gyldigt medlemskort/bevis for at kunne have lovlig våbentilladelse. 

 Pokaler i skabene i de gamle lokaler bliver tyndet noget ud. Der er kun plads til 8 skabe, så en del bliver sendt 
til destruktion. 

 Der er ved at blive lavet en ny aftale med Sport og Fritid mht. lokaler, og betingelserne herfor er pt. til 
gennemsyn. Der vil ikke blive nævneværdigt forskel på de betingelser, som vi pt. havde i de gamle lokaler. 
Det bliver fortsat DSB/ASF der står som ansvarlig og ÅRK som lejere hos os. 

 

Julebanko 
Vi har nu plads til ca. 120 deltagere ved årets julebanko, så der er ingen undskyldning for ikke at 
være med i de nye lokaler. 
Det er i år som tidligere 1. mandag i december måned med start kl. 18 med amerikansk lotteri og 
så kl. 19 starter det med pladerne, så tag venner og familie med der kan tåle spændingen. 
Claus og Mariann sørger for præmier og alt er klar til dagen, hvor vi mødes helt uden skydning. 
 

Spisning i DSB/ASF 
Vi har hen over sommeren haft mulighed for at kunne spise om onsdagen på Vestereng, og dette 
fortsætter resten af året nu i de nye lokaler på Gøteborg alle 7 G, 8200 Århus N. 
Tilmelding skal ske til Johannes Fisker senest kl. 07.00 onsdag morgen på 26 46 63 46, for at du 
kan være sikker på, at der er noget til dig. 
Vi har på menuen i uge: 44 gammeldags oksesteg 
  45 nakke stegt som vildt 
Johannes vil hænge en seddel op på den nye opslagstavle, hvor retterne kan ses for november og 
december måned. 
Alle klubbens medlemmer med påhæng og børn er velkomne. 
Pris for voksne er 40,- og for børn 20,- 
Drikkevarer fås til de sædvanlige billige priser i klubben, og vand fra vandhanen er som sædvanlig 
gratis. Kim sørger for, at der også kan købes lidt vin. 

http://www.issf-sports.org/competitions/venue/csevent.ashx?cseventid=12174


Der kan aftales, at maden stilles så også børneafdelingen kan være med, selv om de først er 
færdige, når de første er færdige med at spise. 
 
Våbeneftersyn 
Det årlige våbeneftersyn bliver i uge 46 fra mandag den 13. november til torsdag den 16. 
november fra 19.00 til 21.30. 
Jeg forventer, at vi inden uge 46 kan flytte våben fra det gamle hus. 
Når der ligger en dato for en godkendelse til våbenopbevaring i de nye lokaler, skal jeg nok sende 
sms rundt. 
 
Nyt Skytternes Hus 
Vi er nu næste i mål med de nye baner. 

Det har dog været noget af et forløb. 

Der mangler her i uge 43 stadig internet, så vi kan ikke få koblet alarmen til på boksene, så vi kan 
få flyttet våbnene til de nye lokaler. 

Jeg begyndte at rykke for en dato for netforbindelse i slutningen af juni måned, og alligevel så er 
der pga. inkompetence, fra forskellige ingeniører og IT afdelinger ikke sket noget i ca. 4 mdr. 

Det er bare for meget. 

Når vi nu endelige får en dato for installation af net, så skal der aftales tid med ATK, og så kan vi 
begynde at flytte våben fra de gamle baner til de nye bokse. 

  

Banerne er godkendt til skydning, så medlemmer med egne våben kan skyde, når ellers der er 
åbent. Se tiderne ovenfor. 

Luftvåben er flyttet, så der kan skydes med disse og udvalgene kan flytte det antal våben (cal. 22 + 
grovere) fra Vestereng, der er behov for på træningsaftner. 

Så det er kun de medlemmer, der har deres våben placeret i de gamle bokse, der har et reelt 
problem, for at kunne komme i gang. 

Jeg forventer, at problemet med de nye bokse er løst om ca. 14 dage. 

Mandag er Claus på banen fra 18.45 og tirsdag og onsdag er Kim og jeg der fra 18.45 til omkring 
kl. 22, så der er muligheder for at komme i gang igen. Torsdag er Claus igen på banen fra 18.45 til 
21.30. 

Vi har fået lidt udsættelse på divisionsskydninger for de der dyrker dette, men det er ved at være 
op over, at 1. runde skal afleveres. 

Indtil videre kan der ikke skydes på 50 meter, men jeg forventer, at der vil være 5 baner på 50 
meter der kan beskydes fra omkring 1. januar. 

25 meter vil ikke blive aktuelt, før vi får 10 nye skiver med rød/grøn lys og timer. 

 

Så min spådom at vi ville være klar midt i oktober kom ikke til at holde stik, da vi ikke kan opbevare 
vores våben i boksene, men ellers er banerne klar til brug. 

 

våbenpåtegninger i november og december  
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage 
Onsdag den 1. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 8. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 15. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 22. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 29. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 6. december  Skytternes Hus 
Onsdag den 13. december  Skytternes Hus 
 
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 
De næste bestyrelsesmøder vil være: 
Mandag den 6. november 
Mandag den 11. december 
 

29. oktober 2017/Finn Danielsen 


