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KÆRE DELTAGERE
Så er det igen en glæde at kunne 
byde jer velkommen til De Dan-
ske Politimesterskaber i skyd-
ning 2017 i Viborg. 
Det sker som et samarbejde 
mellem Politiets Idrætsforening 
i Viborg og DPIF’s skydeudvalg. 
Det er alle erfarne folk, så jeg 
er sikker på, at rammerne og alt 
det øvrige af praktisk karakter vil 
fungere perfekt.
Gennem de seneste år har poli-
tikredsen været medarrangør af 
mange meget forskellige sports-
lige aktiviteter.
Det er vi glade for, og det er med til at 
afspejle, at mulighederne for at dyrke 
sport er mange. 

Et gennemgående element er dog altid, 
at det sociale vægtes højt og det er også 
vigtigt. 
Det er altid givende at mødes med andre 
med de samme interesser. Samtidig giver 
det også indblik i de andres hverdag og 
man får udvekslet nyt og får styrket kam-
meratskabet hver gang. 

Det er sundt en gang imellem at komme 
lidt væk fra hverdagen og bare være sam-
men om en fælles interesse.
Netop hvad angår skydning er det sam-
tidig et område, som også tjenstligt har 
fået en ordentlig ansigtsløftning. 
Mon det kan ses på resultattavlen?

Endnu en gang velkommen til.

Jens Kaasgaard 
Politidirektør

Velkommen til Midt- og Vestjylland

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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På vegne af Viborg PI vil jeg gerne byde 
alle deltagere, officials og hjælpere hjerte-
lig velkommen til DPM i skydning, der igen 
afvikles på Viborg Skytteforenings baner 
i Danerlyng, hvor I/vi sidst var i 2011.

Denne gang er det noget helt nyt på pro-
grammet – nemlig biathlon, der består af 
løbeintervaller med indlagte skydninger. 
Det bliver spændende at følge konkur-
rencerne, som forhåbentligt får nogle nye 
ansigter til at dukke op.

Dagene er igen lagt i de kyndige hænder 
hos Henrik, Gunnar og Niels Peter, der 
er vores faste garvede flok af skytter i 
Viborg PI.
Derudover hjælper skydeledere fra Viborg 
Skytteforening til med afvikling af de 
traditionelle skydediscipliner.

Afvikling af biathlon står den lokale klub 
for, hvor Tommy Haun fra DGI er an-
kermand sammen med hans team af 
instruktører.
De har også velvilligt stillet udstyr til rå-
dighed for deltagerne.

Jeg håber derfor, at rammerne for et par 
gode dage er til stede for os alle.

Velkommen og god fornøjelse i Viborg.

Jens Claumarch
Formand Viborg PI

Velkommen 



9

Praktiske oplysninger

STÆVNEKONTOR
Oprettes i klubhuset hvor der løbende vil blive opdateret resultater fra de afgjorte 
skydninger.

FORPLEJNING
Vi byder på morgenbrød begge dage i form af kaffe/the, rugbrød og rundstykker, 
ost, marmelade og pålæg.
Hvis I ikke har bestilt stor frokostbolle fra Viborg Politigårds kantine, så skynd jer at 
få det gjort.
Øl/sodavand vil kunne købes i klubhuset til politivenlige priser.

VÅBENOPBEVARING
For civile våben og ammunition tilbydes opbevaring natten mellem tirsdag og onsdag 
i boks i klubhuset hos Viborg Skytteforening. 
Husk tydelig navnemarkering.

Tjenestepistoler skal afleveres på skydebanen, hvorefter våbnene køres til opbeva-
ring på Viborg PG i våbenrum. (Husk gerne ”madkassen” til pistolen) og igen med 
tydelig navnemarkering.

»

Arkivfoto - fotograf Kim Riis, Viborg PI.
Faldmål på tid med tj. pistol.
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BIATHLON
Salonrifler og ammunition stilles til rådighed af Viborg Biathlon klub.
Der er omklædnings- og badefaciliteter ved skydeanlægget.

PARKERING
Der er en stor p-plads meget tæt på klubhuset og skydebanerne. 
Parkerer venligst forholdsvis tæt, så der ikke skal holde alt for mange biler på tilkør-
selsvejen eller de øvrige skovveje.

FORVENTEDE SKYDETIDER (RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES): 
Salonriffel    Tirsdag fra kl. 0900 til kl. 1630. 

Biathlon    Tirsdag fra kl. 0900 til kl. 1600 og 
     Onsdag fra kl. 0900 til kl. 1200.

Langdistanceriffel   Onsdag fra kl. 0900 til kl. 1200. 

Fripistol    Tirsdag kl. 0900 og kl. 1100. 

Grov/sport pistol   Tirsdag kl. 0900 og kl. 1100 Onsdag kl. 0900. 

Standardpistol   Tirsdag kl. 1100 og kl. 1300 
     Onsdag kl. 0900 og kl. 1100.

Silhuetpistol   Tirsdag fra kl. 1430 til kl. 1730.

Tjenestepistol præcision Tirsdag fra kl. 0900 til kl. 1730.

Tjenestepistol faldmål  Onsdag fra kl. 0800 til kl. 1200 finale kl. 1300.

Arkivfoto - fotograf Kim Riis, Viborg PI.
Der gøres klar på pistolbanen.
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Arkivfotos - fotograf Kim Riis, Viborg PI.

Riffelskytterne var også repræsenteret.
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Arkivfotos - fotograf Kim Riis, Viborg PI.

Shoot out er en publikumsvenlig disciplin.

Shoot out på tj. pistol.
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Biathlon – ny dreng i klassen?

I biathlon kombineres 2 former 
for træning. Skydning skal være 
den ene del, men derudover 
kan der frit vælges, hvad den 
anden del skal være f.eks. løb, 
cykling eller anden aktivitet, der 
får pulsen i vejret.

Biathlon er sommerudgaven af 
den kendte skiskydning, skiene 
er dog bare skiftet ud med lø-
besko og riflen løbes der ikke 
med.

Der løbes 5 x 1,5 km og 4 x 
skydning med salonriffel på 50 
m + evt. strafrunder.

Ved at dyrke biathlon styrker 
du dine evner til at holde hove-
det koldt i pressede situationer.

Kan du med høj puls og adre-
nalin pumpende i kroppen be-
vare koncentrationen, når du 
skal trykke på aftrækkeren.

Det er selvfølgelig skydeudval-
get under DPIF, der skal udstik-
ke evt. rammer for afvikling af biathlon i 
fremtiden, såfremt der bliver tilstrækkelig 
tilslutning.

Som formand kan jeg dog personligt ikke 
undlade at tænke tanken – hvad nu, hvis 
vi skød med tjenestepistolen på kortere 
afstande, fik ”lavet” nogle faldmål i god 
kvalitet til vores brug – så de kunne bru-

ges i mange år, havde et ”boks/kasse 
system” ved skydelinien, hvor skytten 
hentede og afleverede sit afskudte våben 
mellem løbeturene.

Kunne det animere en masse af vores 
kollegaer til at deltage?

Blot en strøtanke.
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Gode råd til biathlon

På DGI ś hjemmeside www.dgi.dk er der gode råd og vejledninger til træning i biathlon.

Bl.a. disse 6 trin til et godt resultat:

1: Løb kontrolleret – undgå for høj puls, hvor du bliver stakåndet eller kroppen gør ondt.

2: Sæt farten gradvist ned de sidste 200-300 m før skydelinien.

3: Tag dybe og kontrollerede vejrtrækninger på vej hen til standpladsen, så du får 
overskud af ilt i blodet.

4: Første skud er vigtigt – giv dig god tid. Har du den rigtige skydestilling og rammer 
med første skud, giver det selvtillid og forhåbentlig en god rytme til resten af serien.

5: Skyd mellem vejrtrækning og pulsslag. Tag en til to ekstra dybe vejrtrækninger 
mellem skuddene.

6: Vælg en skyderytme, der passer til dig. Nogle er ikke så hurtige til at skyde, hvor 
andre satser hele butikken og løber evt. flere strafrunder.
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Følgende oplysninger er hentet fra et 
jubilæumsskrift udgivet i 1988 på Viborg 
Skytteforenings 125 års jubilæumsdag.

I begyndelsen af 1863 klagede en gruppe 
borgere over, at der ikke var dannet en 
skytteforening i Viborg. 

Den 7. maj samme år kunne man læse i 
Viborg Stiftstidende, at der var kræfter, 
der arbejdede for at danne en skyttefor-
ening, og den 16. maj indrykkedes der en 
»lndbydelse til en Riffelskytteforening«. 

Der var tale om otte initiativtagere, der 
opfordrede byens borgere til at indmelde 
sig i skytteforeningen. 

Kontingentet skulle være 1 rigsdaler for 
aktive og mindst 1 rigsdaler for de pas-
sive medlemmer, der skulle være forenin-
gens økonomiske støtter. 

Riffelskytteforeningen for Viborg By og 
Omegn holdt sin stiftende generalforsam-

ling pa byens rådhus onsdag den 3. juni 
1863. Foreningens formal var at udbrede 
og vedligeholde øvelse i skydning hos 
de mænd, som havde været eller kunne 
forvente at blive indkaldt til hæren.

Viborg Skytteforening afvikler indendørs 
skydning på Kirkebækvej 92, Viborg i 
perioden 1. oktober – 31. marts.

Udendørs skydning i Danerlyng fra 
1. april – 30. september.

Danerlyng området, hvor foreningen har 
sine skydebaner, har en spændende hi-
storie. Der hvor høvdinge valgtes, og 
senere konger hyldedes, der hylder vi i 
dag skydningens mestre. Danerlyng (ofte 
kaldet Dannerlyng i avisen) er Jyllands 
gamle tingplads, hvor love blev vedtaget, 
og kriminelle dømt. Navnet Danerlyng er 
fremkommet ved en misforståelse, idet 
det rette navn er Daneryg(e). Daneryg(e) 
betegner selve den sten, hvorpå kongen 
stod ved hyldningen.

Historiske oplysninger
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Den 14. og 15. juni 1958 indviedes 
banerne i Danerlyng. Det havde kostet 
ca. 18.000 kr. at bygge banerne, hvoraf 
D.D.S.G. & I. gav de 6.000 kr. 

I 1958 bestod anlægget af 14 stk. 200 
m baner og 10 stk. 50 m baner. 

Herefter er der sket følgende af større 
udbygninger og forbedringer: 

1966: Cementering af standpladserne. 

1971: 12 stk. 25 meter pistolbaner. 

1971: el og vand indlægges. 

1973: 20 stk. 300 meter riffelbaner. 

1973: pistolbanerne ændredes til 10 stk. 
pga. nyt elektronisk duel anlæg. 

1973: elektrisk skivetræk pa 50 m banen. 

1981: 10 stk. 25 meter pistolbaner med 
duel anlæg. 

1982: 24 stk. 50 meter baner (de gamle 
50 meter baner er senere omdannet til 
boks og opholdslokale). 

1990: 20 nye pistolbaner i ændret retning 
for at undgå aftensolens generende skin.

2011: Nyt klubhus indviet.

Der er her tale om et virkelig dejligt an-
læg, der kan tilfredsstille de fleste behov, 
en skytteforeningen kan have. Banerne 
i Danerlyng er det største privatejede 
(klubejede) baneanlæg i Danmark.
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