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DM/LTM/LM er overstået efter en travl weekend 

 
Mange skytter og hjælpere deltog i stævnet på Esbjergs skyttekreds baner sidste weekend, der var 

tilmeldt rigtig mange skytter på alle discipliner, så der blev travlt især om lørdagen. 

Det lykkedes stort set OK, dog var der trængsel i opholdsrummet lørdag, vi var heldige med det 

gode vejr så nogle kunne trække udenfor. Der er ikke ret mange skydebaner i Danmark som kan 

klare så mange skytter med udstyr. 

Det er vi i skydeudvalget opmærksomme på og planlægger efter det. 

Der blev leveret mange gode resultater og nogle spændende finaler, hvor det var små marginaler der 

blev afgørende. 

Skydeudvalget havde valgt at finde hjælpere/banekommandøer eftersom stævnet skred frem, det 

virkede godt nok, dog var der nogle perioder hvor vi manglede det store overblik, men skytter og 

hjælpere var forstående og Esbjerg skyttekreds hjalp til hvor de kunne. 

Det store højdepunkt for mig og mange andre var lørdag aften, en helt igennem fantastisk aften hvor 

alle var i godt humør. 

God mad, betjening og de der overnattede var godt tilfredse. 

Uddeling af præmier, fra postskydningen og dagens discipliner var i højsædet, men jeg kan ikke 

glemme den fantastiske stemning og løssluppenhed der prægede alle, det er vel det vi kalder 

socialt samvær. 
Søndag bød på nogle spændende finaler og Jyske Vestkysten(lokal avisen) var på besøg, vi fik et 

godt indlæg med til mandagens udgave.  

Jeg ser frem til næste års DM/LTM allerede, det er altid rart at møde nogle skytter og hjælpere en 

gang om året. 

Skydeudvalget er beriget af nogle nye folk, som lige skal ind i rytmen men det bliver spændende at 

få det til at virke og det skal nok gå. 

Vi bøvler på for at få det bedste frem i alle, men tænk lige på; uden den store arbejdsindsats fra 

mange frivillige var der ikke noget der hed; Skydning For Handicappede. 

 

 
Med venlig hilsen 

Leif Jessen/formand 


