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

