Kim og Brian - 2 ”unge”, humørfyldte bestyrelsesmedlemmer i skytteafdelingen.

Ledelsessnak

Kristian Bruun Jensen

Skytterne

Søren S. Rasmussen
Pistol

Danske
politimesterskaber i

skydning

Af Jan Poulsen, skydeudvalget
Foto Kjeld Askvang
Dansk Politimesterskab i skydning havde i år PI København
som arrangør. Conny og co. havde fuldstændig styr på arrangementet og Conny havde endda overskud under stævnet til at
uddelegere den overvejende del af opgaverne til sine hjælpere.
Der var derfor kun behov for meget begrænset input fra skydeudvalget og overdommer Villy Olesen under stævneafviklingen,
og der skal fra skydeudvalget lyde stor ros og anerkendelse til
PI København. Med de store ændringer fra årsskiftet om tjenestefrihed og brug af tjenestekøretøjer til idræt i baghovedet

var jeg meget spændt på, om disse ændringer ville medføre
nedgang i antal tilmeldinger til årets første skydemesterskab.
Fra skytterne i min egen idrætsforening fik jeg heldigvis rigtig
gode og mange positive tilbagemeldinger, men fra andre PIforeninger lød der meget bekymrede opfattelser af situationen.
Jeg har også måtte konstatere, at der desværre har været
en noget begrænset repræsentation fra foreninger vest for
Storebælt.
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København lufpistol hold

København pistol hold

Jørgen Nielsen

Salonriffelvindere

Aarhus lufpistol hold

Heldigvis var de tilmeldte skytter meget aktive uanset
forskellen på pistol og riffel, hvorfor antallet af gennemførte skydninger i år stort set var på samme højde som
tidligere år, hvilket må anses for at være særdeles tilfredsstillende. Alligevel bør alarmklokkerne ringe, idet antallet af skydeaktive PI-foreninger på de indendørs skydediscipliner løbende bliver færre og færre. Skydeudvalget
er meget opmærksomme på denne problematiske udvikling, og vi håber meget på positiv fornyelse.

Ole Kjær Jacobsen og Ole Hardon

Vindere var der heldigvis mange af ved dette stævne.
Ikke mindst Aarhus stillede med flere nye skytter, og disse kunne efter en forholdsvis kort instruktion vinde over
deres egne begrænsede forventninger. Det er klart, at det
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Aarhus riffel hold

Iver og KE Høgh

Aarhus riffel hold 2

Luftpistolvindere

er svært at sammenligne stævnets skydeprogrammer med de
to halvårlige tjenesteskydninger, hvor der oftest fokuseres på
reaktionsskydning. Men de grundlæggende principper om sigte,
aftræk og åndedræt som alle politifolk har været igennem, giver
så glimrende forudsætninger for, at politifolk har meget nemt
ved at tilegne sig andre måder at skyde på.
Resultatmæssigt kan det kort siges, at skydeudvalget individuelt løb med opmærksomheden, idet skydeudvalgsmedlem
Bennedikte Nielsen vandt individuelt på både salon- og luftriffel med flotte resultater i begge discipliner, medens skydeudvalgsformanden vandt individuelt på både standard- og
luftpistol, men hvor kun luftpistolsresultatet var tilfredsstillende.
Holdskydningsmæssigt var det PI-København, der kom, så og
sejrede - i alle discipliner med varierende holdsammensætninger. Flot.

Standardpistolvindere

Til slut vil jeg takke PI-København for et vellykket arrangement,
og endelig vil jeg ønske, at der ude i foreningerne findes kolleger, som er interesserede i at gøre PI-foreningernes skydevåben aktive igen. Der findes nemlig rigtig mange ubenyttede
konkurrenceskydevåben i PI-foreningerne. DPM på de udendørs
skydediscipliner planlægges afholdt i Vingsted den 18. og 19.
juni 2013. Det har vist sig at være umuligt at finde en arrangør
til stævnet, hvorfor skydeudvalget satser på, at det kan lade sig
gøre at afholde stævnet alligevel. Indbydelse udsendes snarest.
Jeg skal opfordre alle til at deltage i stævnets traditionelle
skydediscipliner på både salonriffel og pistol (dog ikke tjenestepistol), idet stævnet fungerer som udtagelsesstævne til Nordisk
Politimesterskab, som skal afholdes i Aarhus til september.
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