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Der blev trænet ihærdigt på skydebanerne i Kredsen, i takt med at vejret blev bedre og mildere 

kom mange skytter på banerne. 

Der blev skudt ihærdigt i banernes åbningstider, åbningstider som for nogle baners vedkommende 

kunne udvides, således flere skytter kunne skyde mere. 

Den gode træning kulminerede d. 31. maj hvor vi på Odense Skydecenter Kærby Mose, afviklede 
Kvalifikations skydning, til Forbundsmesterskaberne. 
Hjælpere, dommere, resultatskrivere, alle mødte tidligt ind, og slagplanen blev aftalt over 
morgenkaffen. 
Pc’en blev klargjort af Jørgen, nu skulle det nye tilmeldings- og resultatsystemsystem stå sin 
prøve, vi var optimistiske 
Solen skinnede, en frisk vind blæste over banen, flagene blafrede, alt imedens skytterne mødte ind 
og skydningerne begyndte. 
Resultaterne kom ind og blev hurtigt registreret, skydningerne fortsatte, og den friske vind var 
tiltaget meget, det gav nogle urolige duer, som var meget udfordrende. 
Kl. 1500 var de bedste hold og individuelle skytter fundet, og vi kunne præmiere dem som fortjent. 

Herefter var det kun at tilmelde sig til Forbundsmesterskaberne som traditionen tro afvikledes d. 

26. – 27. juli i Herning. 

En stor tak til Odense Skydecenter Kærby Mose, tak til dommere og hjælpere, uden jeres indsats 

kan sådan et stævne ikke afvikles, let og gnidningsløst. Forplejningen var fortrinlig, god og 

righoldig. 

I 2015 havde jeg besluttet ikke at afholde kvalifikation i Jæger Sporting, der havde de foregående 
år været meget begrænset interesse for denne disciplin. 
Det har jeg fået nogen kritik af, det tager jeg naturligvis til efterretning. 
Derfor afvikles der i 2016 også kvalifikation i Jægersporting, såfremt der er minimum 20 tilmeldte 

skytter. Der skydes til 2 x 25 duer i kvalifikationen og til mesterskaberne 4 x 25 duer, så der bliver 

noget at skyde efter. 

Kvalifikationsskydningerne 2016, til Jagtskydning og Jægertrap, afvikles d. 29. maj på Strandager 

Skydecenter. 
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