Skydeudvalget
Formandens beretning 2010
I året 2010 har vi afholdt skydning på henholdsvis 200 meter i september og 15 meter
i februar. Jeg har, som i foregående år, medtaget 15 meter skydningen afholdt i
indeværende år, det letter arbejdet med at holde rede på indgraveringen.
Ved skydningen på 200 meter stillede Kystartilleriet og 5. Regiment med 2 hold, og
Pionererne med 1 hold samt en individuel, der var også en individuel skytte fra
Gardehusarerne. Det skal igen nævnes at rifler kan lånes ved begge skydninger, og der
er mulighed for at købe ammunition, og at det er muligt på 200 meter at afvikle
skydningen siddende ved et bord, for de skytter som har svært ved at komme ned/op i
liggende skydestilling.
Skydningen på 15 meter, som igen blev afholdt i forbindelse med Kystartilleriet og
Raketbatteriernes klubaften. Igen i år på Forsvarsbrødrenes baner i Gothersgade 137,
her diskede Kystartilleriet op med smørrebrød og kaffe, beklageligt at vi ikke havde
fortalt om traktementet bredt nok - så mange havde spist hjemmefra. Vi siger tak for
samarbejdet og håber at vi i nogle år fremover kan benytte banerne.
Kystartilleriet/Raketterne stillede med to hold, Københavns Pionerer og Flyvevåbnet
hver med et hold samt 3 individuelle skytter og 5. Regiment med to hold.
Som noget nyt blev serieskydningen afviklet som en selvstændig konkurrence med
grupper a’ 6 skytter på tværs af foreningerne med en præmie til bedste skytte i hver
gruppe, det blev taget positivt imod - det blev til 5 grupper - vi prøver igen næste år.
Resultaterne ved de enkelte skydninger blev som følger:
På 200 m. d. 12. september 2010. Vinder af KSS holdpokal blev 5. Regiment med
523 point. Bedste individuelle skytte blev Per Westh fra kystartilleriet med 148
point.
På 15 meter d. 10. februar 2011. Vinder af KSS holdpokal blev Kystartilleriet hold
I med 774 point, og bedste individuelle veteranskytte blev Ole Andersen fra
Flyverne med 183 point. Bedste individuel fritstående skytte blev Michael Bedsted
fra Pionerforeningen med 169 point.
Skyde-datoer og resultater bliver opdateret på KSS hjemmeside.
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Indtægter:

Indskud ved 15 m. skydning 11.02.10

630,00

Indskud ved 200 m. skydning 12.09.10

775,00

Overskud morgenbord 12.09.10

117,00

Ialt

1.522,00

Udgifter:

Indkøb af skiver 15 m. skydning
Baneleje 200 m. skydning
Køb af ammunition til indskydning af rifler
Gravering af pokaler
Porto

100,00
210,00
45,00
834,48
66,00

Ialt
Overskud

1.255,48
266,52

Balance

1.522,00

1.522,00

Formue pr. 31. december 2009:
Formue pr. 1. januar 2010 (Tidligere overf.Overskud)
Årets overskud

4.909,00
266,52

Formue/kassebeholdning pr. 31. december 2010
afrunding

5.175,52
0,02
5.175,50
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