SKYTTEAFDELINgEN . . .
Instruktion forud for de klassiske skydediscipliner.

Klubmesterskab

i Pi København Skytteafdeling
Tekst og foto: Kim Wallbridge, næstformand PI Skytteafdeling

Ikke noget spændende.

Søndag den 2. og 9. oktober afholdte vi klubmesterskab i
pistolskydning på udendørsdisciplinerne grov, fin og standard,
der blev afviklet som en halv-match samt i tjenestepistol
præcision og falling target. Grundet praktiske årsager blev den
årlige våbenkontrol af medlemmernes privatvåben afholdt
samtidig hermed. Alt sammen foregik på Kalvebod Skydebaner
på Amager, hvor vi normalt også træner. Klubmesterskabet
var forinden blevet offentliggjort på vores hjemmeside www.
pi-skydning.dk.
Resultaterne de to søndage blev ret flotte, ligesom der socialt
blev hygget i pauserne med indtagelse af wienerbrød og kaffe.
De klassiske skydediscipliner stod formanden Conny Jensen
for og den lidt mere actionprægede disciplin Falling Target stod
næstformanden Kim Wallbridge for. Hen på eftermiddagen den
9. oktober kunne vi udråbe vinderne:
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Finpistol 2 hånds fatning
Finpistol 1 hånds fatning

Keld Askvang
Conny Jensen

234 point.
283 point.

Standard 2 hånds fatning
Standard 1 hånds fatning

Keld Askvang
Conny Jensen

206 point.
269 point.

Tjenestepistol

Frank Rosenstrøm

237 point.

Grovpistol 2 hånds fatning
Grovpistol 1 hånds fatning

Thomas Engel Christensen
Karsten Staanum

261 point.
202 point.

Falling Target Politipistol
Falling Target Fri klasse

Thomas Engel Christensen
Kim Wallbridge

6,47 sek.
4,68 sek.

I Falling Target blev der skudt i alt 5 serier,
hvor den dårligste serie udgik. Bedste
gennemsnits tid vandt. Ved præmieoverrækkelsen på grovpistol blev Frank
Rosenstrøm udråbt som vinder med
260 point, men ved den senere fintælling var vinderen rettelig Thomas Engel
Christensen med 261 point. Vi undskylder
for fejlen.Næste års klubmesterskab er
allerede nu fastsat til søndag den 30. september og 7. oktober 2012.

Kurt Kirk skyder falling target.

Jan Svarre Nielsen skyder Falling target.

Henning Kamp skyder Falling target
i fri klasse. Tidtager Kim Wallbridge.

For mere information om Pi Københavns
skytteafdeling, se hjemmesiden, hvor bl.a.
træningstiderne fremgår. Vi glæder os til
at byde nye og gamle skytter velkommen.

Bjørn’en kan endnu!
Af Conny Jensen, formand Skytteforeningen
Skytteafdelingens klubmesterskab for langdistance-riffel (200 meter) blev afviklet onsdag den 24. august 2011 på Kalvebod
Skydebaner. Det er en lille skare af gamle garvede riffelskytter, som dyrker denne disciplin, og vinder af klassen blev: Bjørn Nielsen,
der nu et stykke tid har været pensionist, men tidligere var politiassistent og leder af ”Bjørnegrotten.” Det var ikke så bemærkelsesværdigt, at han vandt, for det gør han ofte, når han stiller op, men hans resultat taler for sig selv: 300 point (af 300 mulige) i de 30
skud liggende, og med 17 stk. kryds-tiere. Bravo Bjørn og tillykke.
I den samme periode blev Firmaidrættens Københavnsmesterskaber afvikler, og her stillede samme Bjørn Nielsen op vores klub,
PI-Kbh., og sikke en repræsentant vi har:
I langdistance-riffel, 200 meter: vandt Bjørn med 150 point (af 150 mulige) med 10 kryds-tiere.
I langdistance-riffel, 300 meter: vandt Bjørn med 146 point (af 150 mulige) med 4 kryds-tiere.
I salonriffel, 50 meter: blev Bjørn nr. 3 med 294 point (af 300 mulige) med 8 kryds-tiere.
Tillykke med de flotte resultater.
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