Skydeudvalget
Formandens beretning 2011
I juli måned åbnede himlens sluser sig, med oversvømmede kældre til følge, det gik
også ud over Forsvarsbrødrenes skydebane i Gothersgade og de stod ikke til at redde,
så alternative baner til afholdelse af KSS 15 m. skydning måtte findes, valget faldt på
Skytteforeningen Pilen’s baner, Amager Landevej 221, her var der mulighed for at
arrangere spisning og låne rifler. Næste problem: Københavns Kommune opsagde
banerne på Kalvebod til udgangen af 2011 - men skytteforeningerne i Region Storkøbenhavn fandt en løsning så banerne fortsat kan benyttes, men det kommer til at
koste noget mere i baneleje - i stedet for en afgift på kr. 0,50 pr. skud bliver prisen nu
kr. 30.00 pr. bane i timen.
I året 2011 har vi afholdt skydning på henholdsvis 200 meter i september og 15 meter
i februar. Jeg har medtaget indberetningen af 15 meter skydningen afholdt i
indeværende år, det letter arbejdet med at holde rede på indgraveringen.
Ved skydningen på 200 meter stillede Kystartilleriet med 2 hold, 5. Regiment og
Pionererne med 1 hold, der var også individuelle skytter fra Gardehusarerne, Kysten.,
Pionererne og 5. Regiment. Som noget nyt var der en præmie til skytten med dagens
laveste point, så man kan også vinde noget selv om man har en dårlig dag.
Ved skydningen på 15 meter stillede Kystartilleriet samt Københavns Pionerer, hver
med et hold og 5. Regiment med to hold, Flyvevåbnet med 2 individuel og Gardehusarerne med 1 individuel skytte.
Serieskydningen blev for anden gang afviklet som en selvstændig konkurrence med
grupper á 6 skytter på tværs af foreningerne med en præmie til bedste skytte i hver
gruppe, det blev til 5 grupper - vi prøver igen næste år.
Resultaterne ved de enkelte skydninger blev som følger:
På 200 m. d. 25. september 2011. Vinder af KSS holdpokal blev Kystartilleriet
hold II med 534 point. Bedste individuelle skytte blev Per Westh fra Kysten med
145 point.
På 15 meter d. 10. februar 2012. Vinder af KSS holdpokal blev Kystartilleriet med
760 point, og bedste individuelle veteranskytte blev Torben Ek fra Flyverne med
196 point. Bedste individuel fritstående skytte blev Michael Bedsted fra
Pionerforeningen med 162 point..
200 meter er bestilt til 30. september - Skyde-datoer og resultater bliver opdateret på
KSS hjemmeside.
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Københavnske Soldaterforeningers Samvirke - Skydeudvalget
Regnskab år 2011

Indtægter:

Indskud ved 15 m. skydning - hold, individuel og serie
Indskud ved 200 m. skydning
Indtægt morgenbord

1.010,00
445,00
480,00

Ialt

1.935,00

Udgifter:

Indkøb af præmier til 15 m. serieskydning
Baneleje 200 m. skydning
Køb af ammunition til 15 m. serieskydning
Gravering af pokaler
Indkøb til morgenbord

297,00
212,50
90,00
883,25
361,50

Ialt
Overskud

1.844,25
90,75

Balance

1.935,00

1.935,00

Formue pr. 31. december 2009:
Formue pr. 1. januar 2011 (Tidligere overf.Overskud)
Årets overskud

5.175,50
90,75

Formue/kassebeholdning pr. 31. december 2011
afrunding

5.266,25
0,25
5.266,50
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