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Ung skytte med max point
50 m riffelskydning. 16-årige
Jeanne Kirk fra Ringkøbing skød
150 point med ti rene krydser.
I sit skytteudstyr er Jeanne Kirk
på 16 år fra Ringkøbing en pige,
der bliver lagt mærke til på mere
end én måde. I SA klassen i liggende skydning viste Jeanne ro og
koncentration og kom helt til tops.
Det blev til max 150 point, og heraf var hele ti skud rene krydser. Et
imponerende flot resultat af den
unge skytte, der allerede begyndte
at skyde som 7-årig.
- Jeanne er et stort talent, siger
stævneleder Vagn Ø. Pedersen. Derfor opfordrede vi hende i foråret til
også at deltage i skydninger hos

Dansk Skytte Union. Det er allerede
blevet til en tur sammen med
landsholdet til England, men hun
deltager stadig med glæde i firmaidrættens konkurrencer.
Hvor det andre steder i landet er
svært at få de yngre interesseret i
skydningen, er Jeanne Kirk et godt
eksempel på, at det i Ringkøbing er
lykkedes at få skabt interesse blandt
de yngste. Hun deltog ikke kun aktivt i skydningerne, men havde også
energi til at være med i stævneledelsen og kunne herved tilføre planlægningen noget ungt blod.

Jeanne skiller sig ud fra de andre skytter, både alders- og udstyrsmæssigt, og
der bliver lagt mærke til den unge lovende skytte i det flotte skytteudstyr.

DM-stævne med færre skytter
Der skal gøres en indsats for at udvikle
interessen for skydesporten, siger stævneleder.

Vi må gøre en indsats for at gøre de unge interesseret i skydesporten, lyder det fra stævneleder, Vagn Ø. Pedersen.
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Med et glimt i øjet og hurtige replikker fik stævneleder Vagn Ø. Pedersen, Ringkøbing og Omegns Firma idræt (ROFI) hurtigt ekspederet
materialerne til dagens skydninger.
Flere skytter havde stået i kø ved
lugen og småsnakket inden dagens
konkurrencer. Det var en lørdag
med dejligt efterårsvejr, og der var
en stille ro inden dagens konkurrencer.
Det er ikke første gang, at ROFI
afvikler DM i skydning. Det er kun

fire år siden, at man i det vestjyske
sidst var DM-arrangører.
- Vi har en rutineret stævneledelse, hvor hver enkelt ved, hvad de
skal lave, og derfor kan vi også begrænse antallet af officials, så det
ikke er uoverskueligt at få sammensat gruppen, forklarer Vagn Ø. Pedersen.
- Vi sørger hele tiden for at forny
gruppen, så det ikke kun er de samme gamle, der har arbejdet. Det er
vigtigt, at der bliver indarbejdet nye

kræfter. Yngste person i stævnledelsen er f.eks. Jeanne Kirk på kun 16
år, som gerne giver et nap med.

Skydesporten skal udvikles
DM-stævnet i Ulfsborg havde færre
deltagere end tidligere, og det kan
Vagn Ø. Pedersen ikke give nogen
forklaring på. Der er selvfølgelig
langt fra Vordingborg til Ulfsborg,
men det kan ikke være forklaringen, for når blot interessen er til
stede, betyder det jo ikke spor at

køre langt, lyder det fra Vagn Ø.
Pedersen.
Vagn Ø. Pedersen vurderer dog,
at det er nødvendigt at gøre en
indsats for at udvikle skydningen.
Han har gode erfaringer med at
skabe aktiviteter for både voksne
og unge. Som selvstændig automobilforhandler har han mulighed for
at flexe, og har derfor også tiden,
så man har kunnet tilbyde Ringkøbings 5.-6. klasser gratis skydning
om formiddagen.

- Det har givet en god tilgang af
unge, som også skyder om aftenen,
herved har vi også fået skabt barnvoksne skydninger, for der er jo ingen grund til, at de voksne blot
sidder og kigger på, mens børnene
skyder. De kan lige så godt deltage
aktivt, så de herved også kan få en
fælles oplevelse med børnene. Det
giver en god snak - også bagefter
skydningerne, siger Vagn Ø. Pedersen.

Aldrig for sent at starte
For Birthe Mortensen er det ikke afgørende, hvordan det går med
skydningen. Det er samværet med de andre skytter, der tæller.
Birthe Mortensen ser frem til den
ugentlige skydeaften, hvor kaffen
bagefter skydningerne giver en god
snak om ugens oplevelser om stort
og småt.
- Det var min svigerinde og storebror, der for to år siden opfordrede mig til at tage med til Vejle og
prøve at skyde med riffel. Jeg troede egentlig ikke, at det ville have
min interesse, men tænkte, at der
jo ikke skete noget ved at prøve,
og jeg må sige, at jeg blev overrasket. For det var jo både interessant
og sjovt at få riflen i hånden, og
prøve at ramme skiven, fortæller
Birthe Mortensen fra Fredericia.
- Vi tager til Vejle én gang om
ugen og hygger os så bagefter med
kaffe og brød. Så får vi en god snak
om, hvad der er sket i løbet af ugen,
og det ser jeg meget frem til, smiler
Birthe Mortensen, som også indrømmer, at hun nok bliver lidt forkælet.

- Min svigerinde sørger altid for
frokostkurven, og det er altid dejligt at se frem til en dag, hvor man
bare kan hygge sig. Det er ikke afgørende for mig, hvordan det går i
skydekonkurrencen. Det er mere

væsentligt, at vi har det sjovt og
får en god oplevelse, lyder det fra
Birthe Mortensen, som er et godt
eksempel på, at det aldrig er for
sent at prøve kræfter med en ny
idrætsgren.

- Jeg er nok lidt forkælet,
for det er svigerinden der
står for at pakke frokostkurven til dagens oplevelser.
Jeg skal blot møde op og
hygge mig, siger Birthe Mortensen fra Fredericia.
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Skydning som fælles interesse
25 m pistolskydning. Skydesporten
er familien Østergaards store interesse.

Kjeld Østergaard deler interessen for skydesporten med sin svigerinde Karen Østergaard.
Kjeld hentede en DM-titel i veteranklassen for hold.

- Jeg har skudt med riffel i 29 år,
men begyndte at skyde med pistol
for fem år siden, da vi byggede det
nye skydecenter i Haderslev Familie
og Firma Sport (HFFS). Vi manglede
instruktører, og så måtte jeg på
kursus. Så nu deltager jeg både i
riffel- og pistolskydning, siger
Kjeld Østergaard, der havde en superfin weekend i det vestjyske.
- Det gik rigtig godt i dag i pistol, hvor det sammen med Brian
Gansler og Morten Kristensen blev
til en DM-titel i holdkonkurrencen i
veteranklassen. Jeg er helt godt
tilfreds med, at det blev til 146
point med seks krydstiere. Der er
lidt James Bond over det at skyde
med pistol, selv om der skydes med
to hænder, siger Kjeld Østergaard,
der havde hele familien med til
DM-stævne i Ulfborg Skyttecenter.
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cafeteriaet. For så ser hun da lidt
til far, siger brødrene.
Michael Østergaard kunne også
drage hjem til Haderslev med en
DM-titel i tasken. Michael vandt 50
m riffel i B-rækken.
- Vi har set frem til at deltage i
DM-stævnet, hvor hele weekenden
er en god blanding af skydning og
gode oplevelser med familien. Det
giver et godt sammenhold i familien, at vi har en fælles interesse, siger sønnerne, der lige som farmand
også deltog i både pistol- og riffelskydningen.

Engageret familie
Kjeld Østergaard bruger meget tid
på skydningen. Han er formand for
skydeafdelingen i HFFS, og han var
for nogle år siden også drivkraften,
da der skulle bygges et nyt skydecenter i Haderslev. Og så fik han
god hjælp af sønnerne Michael og
Morten.
- Vi er jo håndværkere, så det var
naturligt, at vi gav et nap med. Og
vi kunne jo heller ikke lade farmand arbejde med projektet alene,
lyder det med et smil på læben fra
sønnerne.
- I løbet af sommeren gik der
over tusinde timer med byggeriet,
men det var også et projekt, der
gav stort sammenhold i familien.
Carl og Karen, onkel og tante, er
også ivrige skytter, mens vores mor,
Gurli Østergaard, altid hjælper til i

Michael Østergaard fra Haderslev Familie og
Firma Sport blev dansk mester i B-rækken.

Er der langt fra
Sjælland til Ulfborg?
25 m pistolskydning.
Skytterne fra Næstved Firma Sport undrede sig over,
at der deltog så få deltagere fra Sjælland.

Peter Jørgensen, Næstved Firma Sport i fuld koncentration.

For pistolskytter fra Næstved Firma Sport, Jan Jensen og Ebbe Kristensen, Peter Jørgensen og Charles
Hansen var det ikke noget problem,
at DM-stævnet blev afviklet i Ulfborg Skydecenter i det vestjyske.
- Det undrer os lidt, at der ikke
deltager flere fra Sjælland. Selvfølgelig er det langt at køre, men der
er jo en god snak i bilen undervejs,
og hele weekenden er afsat til social
hygge. Det er årets oplevelse at deltage i skydningerne, hvor formen
gerne skal kulminere, og der skal
rammes nogle krydser, siger Jan
Jensen, der er formand for skydeafdelingen i Næstved Firma Sport.

Jan Jensen ser frem til det årlige DM-stævne i pistolskydning,
så afstanden fra Sjælland til
Ulfborg er ikke noget problem.

Missede titelforsvaret
- Vi vandt holdmesterskabet sidste
år, og hjemmefra havde vi sat næsen op efter at kunne forsvare mesterskabet, men vi måtte nøjes
med en andenplads i holdkonkurrencen. Til gengæld kan vi så glæde vi os over, at Ebbe Kristensen
blev dansk mester i P2B, siger Jan
Jensen.
De fire skytter fra Næstved Firma
Sport deltog ikke i aftenfesten om
lørdagen. De satsede på en bytur i
Holstebro, hvor de boede på hotel.
Også en væsentlig del af weekendens oplevelser.

Charles Hansen,
Næstved Firma Sport.

Ebbe Kristensen, Næstved Firma
Sport blev dansk mester i P2B.
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