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        Skydning    

Orientering fra Skytterne 
Så er vintersæsonen startet med de 
første divisionsskydninger. Det første 
15m kapskydningsstævne blev afviklet 
af Hvalsø Skytteforening sidst i okto-
ber måned, og de første divisionsluft-
resultater skulle være DDS Roskilde i 
hænde senest torsdag den 10. novem-
ber. 
Vi har i år tilmeldt to BK-hold til divisi-
onsskydningen. Første runde blev af-
viklet i Stenløse mandag den 24. okto-
ber. Desværre kunne vi ikke "fylde" 
begge hold op med BK-skytter. Det 
afholdt os dog ikke fra at få gode re-
sultater med hjem. Førsteholdet fik 6 
point (1. pladsen), og andetholdet fik 2 
point. Der blev skudt rigtige gode re-
sultater.  
i de fleste KAP-stævner, der afvikles i 
Roskilde landsdelen. Dog begrænser 
vi os til de stævner, hvor søndag er en 
af stævnedagene. Vi har allerede til-
meldt 8 BK-skytter til Roskilde skytte-
foreningens gevær-stævne søndag 
den 13. november og forventer at del-
tage i Ishøj og Kirke Hyllinges stæv-
ner, før vi holder juleferie.  
Bestyrelsen håber med denne aktive 
BK-indsats at få udtaget skytter til 15m 
danmarksmesterskaberne, der afvikles 
i I år vil foreningen deltage med BK-
skytterne Vingsted i weekenden 17.-
18. marts 2012.  
Skoleskydningen for 5. klasserne er 
også i fuld gang. Også her bliver der 
skudt rigtige gode resultater, vi har 
seks hold - ud af 20 hold - med i 

landsdelsfinalen, der afvikles på Fløng
-Hedehusenes 15m baner lørdag den 
19. november 2011. Det kunne være 
"sjovt", hvis vi igen i år får et hold i 
Landsfinalen. 
I år deltager alle 5. klasses elever fra 
Jyllinge skole og Lindebjergskolen. Vi 
har indberettet 33 hold med fire elever 
på hvert hold, i alt 127 elever (få ele-
ver har deltaget på to hold). Alle elever 
2 serier af 25 skud (en trænings- og 
en gældende serie). 
DM 50m i Vingsted den 23.-25. sep-
tember - DDS Roskildes Landsdels-
hold fik guld på 50m. Gundsølille Skyt-
terne havde tre medlemmer på holdet. 
Poul Lamhauge, Helle Østegaard 
Mark og Sanne Kjær.  
I vintersæsonen prøver vi noget nyt for 
at øge stævneaktiviteten. Over 10 lør-
dage (oktober 2011 - marts 2012) af-
holder vi et 10 meter ”pap” luftstævne 
på riffel og pistol. 90% af skytternes 
stævnegebyr bliver brugt til præmier 
og de bliver udloddet blandt de delta-
gende skytter. 
Fra 8.-15. januar afholder vi som sæd-
vanlig GundsøCup et velbesøgt pistol- 
og geværstævne hvor deltagerne 
kommer fra hele landet. 
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