
Otterup 1. januar 2020 

Beretning fra riffelkoordinatoren 

 

Året 2019 

 er forløbet med et valg til posten til koordinator, Niels valgte at træde tilbage pga. uddannelse og arbejdes 

pres. Så der var indkaldt til møde med alle Riffel instruktører på fyn dette blev afholdt 11.september på 

Rødskebølle skydecenter Svendborg. 

Her var 30 mand mødt op og der var valg mellem Simon og mig. Her blev jeg valgt som ny koordinator, 

første opgave blev møde med udvalget og hjælp ved FM i Ulfborg 20-22. september, her blev jeg sat ind i 

mange af de opgaver der nu lå for mig at gøre, afholdelse af riffelprøver og udtagelsesskydning til 

feltskydning  med riffel for kreds 5. 

I 2019 havde man forsøgt sig med at afholde udtagelsen på Rødskebølle skydebane der kan lave skydninger 

ud til 200 m, dette havde været en god oplevelse for de der havde deltaget, ca 30 skytter deltog og heraf 

var der deltagere fra andre kredse der deltog uden for konkurrence, men  holdet bag har gjort sig nogle 

erfaringer med dette, Derfor har jeg besluttet at vi holder udtagelses skydning på Rødskebølle banen 

Lørdag den 2. maj 2020 med tilmelding via forbundets hjemmeside. 

 Vi har ikke på Fyn muligheder for at kunne skyde på 300m og samtidig have skiver inde på under 200 m, 

ved skallebølle Centret er der vand og mose fra husene og ud til 200 m her kan vi ikke få skiver op, og kun 5 

x 100 m baner.  Forsvarets bane i Seden er nedlagt og lukket og på Aborg banen er der ligeledes kun 

mulighed for 200m bane, hvor kan vi så komme til at skyde langt til feltskydning? Jo vi kan køre til Ulfborg 

sammen med en anden kreds, det har vi før gjort.  

En anden opgave er at få arrangeret Riffelprøverne for Fyn dette er gjort og der er sat hold på til alle dage, 

vi sagkyndige og hjælpere holdt et møde 9. december hvor dette blev arrangeret, der bliver prøve på 

Rødskebølle den 25. april  på Lombjerge den 27. juni og den 3. oktober på Rødskebølle. 

I 2019 var der 203 tilmeldte til de 3 afholdte prøver, 150 bestod, 42 dumpede og 11 dukkede ikke op til 

prøven. 

Som det ser ud nu er der nok bemanding til disse prøver der er 6 sagkyndige og  11 hjælpere. 

Dette er min beretning for 2019, jeg ser frem til et stærkt samarbejde i fremtiden her i kreds 5  

Knæk og Bræk 

Lars Olsen  


