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Forord

Med udgivelsen af denne bog bar Viborg Skytte Forening 0nsket at tegne et rids af for-
eningens 125 arige virke.

Ved udarbejdelse af en bog, der skal daekke 125 ars aktivitet, er del uundgaeligt, at
man st0der pa vanskeligheder, og skildringen ma selvsagt praeges deraf. Selv om Vi-
borg Skytte Forening er i besiddelse af Viborgs aeldste protokoller for byens idraetsfore-
ninger, er der huller i kilderne til foreningens historic. Disse huller er mest udpraegede
i perioden 1863 til 1879, hvorfor fremstillingen er noget mangelfuld for denne pe-
riode. Ellers er stoffet naesten overvaeldende, sa kun en br0kdel af alt del, der er sket,
kan komme med i bogen.

Vi startede allerede i december 1983 med at nedsaette et udvalg til udarbejdelsen af
denne jubilaeumsbog. Udvalget, der bestar af Cert Moltzen, Erik Bjerring, samt Kim
Fensteen Madsen, har arbejdet st0t og roligt frem til nu, hvor bogen ligger faerdig.

Som formand for Viborg Skytte Forening vil jeg gerne benytte lejligheden til at rette
en tak til de mange, der har bidraget med oplysninger og materiale til denne bog.

En saerlig tak skal lyde til Sparekassen Bikuben og N0rhaven A/S, der har vaeret
sponsorer for denne jubilaeumsbog.

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune skal ogs§ have tak for et enestaende sam-
arbejde.

Viborg, juni 1988.

Formand for Viborg Skytte Forening

E.A.V. Jeppesen





Indledning

Skydning har eksisteret som faenomen i
mange hundrede ar. Savel vaben og am-
munition som skiver og udstyr har aen-
dret sig gennem tiderne. Vores moderne
sportsgren riffel- og pistolskydning, har
ikke sa meget med den skyttebevasgelse
at g0re, der udsprang af den nationale
and, der var i landet efter krigen mod
hertugd0mmerne i 1848. Denne tids
skydninger havde ikke sa meget med
sport at g0re. Del var en uddannelse og
forberedelse til miltertjenesten. Kort
sagt var der tale om forsvar af faedrelan-
det.

Som man kan laese i andre skyttehisto-
riske fremstillinger, var del en officer ved
navn H.P.V. M0nster, der agiterede for
danske skytteforeninger efter engelsk for-
billede. Han skrev sin ber0mte artikel
den 19. januar 1861 i avisen Faedrelan-
det. Denne artikel blev sa vel modtaget,
at M0nster allerede kunne sammenkalde
til et stiftende m0de den 10. februar
1861 i K0benhavn. Pa denne dato blev
Centralkomiteen for oprettelse af skytte-

foreninger dannet, og hermed begyndte
skyttesagen i Danmark. Centralkomiteen
skulle, som navnet siger, arbejde for op-
rettelse af skytteforeninger i Danmark, og
bestod af 15 prominente personer.

Da 1861 var gSet, var der oprettet om-
trent 30 foreninger. I 1862 oprettedes
yderligere ca. 40 skytteforeninger og i
1863-64 yderligere 35-40 foreninger.

Del er blandt disse 35-40 skyttefore-
ninger i 1863-64, at vi finder en skytte-
forening i Viborg.

Da Viborg Skytte Forening fejrede sit
100 ars jubilaeum i 1963, udgav forenin-
gen et Nile skrift om foreningens historie.
Del har siden vist sig, at der er adskillige
fejl og misforsta'elser i dette lille skrift,
som denne bog vil rade bod pa. Samtidig
vil der blive gSet mere i dybden med
hensyn til de aktiviteter, der har vaaret i
foreningens historie.

Bogen er opdelt i 3 dele.
1. F0rste del er en fremstilling af ho-

vedtraskkene i foreningens udvikling og
historie og er inddelt i passende epoker.
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2. Anden del er emneopdelt, sa man
kan danne sig et bedre indtryk af udvik-
lingen inden for bestemte emner.
3. Tredie del er fyldt med data angaende
medlemstal, bestyrelsesmedlemmer,
aeresmedlemmer, danske mestre m.v.

Del er ikke noget tilfaelde, at bogen
koncentrerer sig mest om foreningens hi-
storie f0r 1963. De sidste 25 ar er for det

f0rste last pa mange af foreningens med-
lemmer, og for det andet godt illustreret
med K.O. Andersens scrapb0ger, der gar
tilbage til 1963. Der har vaeret en sti-
gende historisk interesse i foreningen de
sidste 10-15 ar, som forfatteren til jubi-
laeumsbogen i 2013 vil fa megen glaede
af, idet der er samlet utrolig mange foto-
grafier og andet materiale til at belyse
forholdene med.



1863-1867

Den f0rsteforening

Som i andre danske k0bstaeder blev der
r0re i skyttesagen i Viborg i begyndelsen
af 1860'erne.

I begyndelsen af 1863 klagede en
gruppe borgere over, at der ikke var dan-
net en skytteforening i Viborg. Den 7.
maj samme ar kunne man laese i Viborg
Stiftstidende, at der var kraefter, der ar-
bejdede for at danne en skytteforening,
og den 16. maj indrykkedes der en »lnd-
bydelsetil en Riffelskytteforening«. Der
var tale om otte initiativtagere, der opfor-
drede byens borgere til at indmelde sig i
skytteforeningen.

Som man kan se i nedennaevnte kopi
af Viborg Stiftstidende, skulle kontingen-
tet vaere 1 rigsdaler for aktive og mindst
1 rigsdaler for de passive medlemmer,
der skulle vaere foreningens 0konomiske
st0tter.

Riffelskytteforeningen for Viborg By og
Omegn holdt sin stiftende generalforsam-
ling pa byens radhus onsdag den 3. juni
1863. Foreningens formal var at udbrede
og vedligeholde 0velse i skydning hos de

masnd, som havde vaeret eller kunne for-
vente at blive indkaldt til haeren.

Bestyrelsen for denne f0rste forening
bestod af:

Formand: brandkaptajn, k0bmand Jens
Preisler, fa3ngselsinspekt0r J.A. Hansen,
k0bmand Joseph Vater, handelsbetjent
C.P. Thranum.-

Vi kender intet til de f0rste trasningsskyd-
ninger og andre aktiviteter i denne f0rste
forening, men den 8. oktober 1863 aver-
teredes foreningens f0rste praemieskyd-
ning i Viborg Stiftstidende, og selve prae-
mieskydningen foregik den 12. oktober
1863, sandsynligvis for enden af N0rres0
i omradet ved N0rrem0lle. Der matte
kun bruges militasre rifler med ladning
ved hjaelp af ladestok, hvilket vil sige
taprifler eller minierifler. Man matte ikke
bruge snelleaftraek, dioptere (lukkede sig-
temidler) eller andre former for kunstige
sigtemidler. Der blev skudt pa 300 alen
(= 188,34 meter), og hver skytte afgav 6
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til ttt attffclffDtteforentng.
Unbcrtcqnebe inubpbe berueb Sfboere i 33iborg 189 03 Dmegn til at inblrotle fom 9)?eb»

lemmei i en flfiffelffptteforening, ber mi&lertibig flal omfatle Bncn og ten« ncermffle IDnifgn, men
nteb llbfigt til fucceSfio Dprrettelfe af flfDelinger i flere af SBiborg <UmtS meefl befolffbe Siftricter.

SRiffellfptfeforeninger — bigfe rationale gorefagenber — ere Sib efter onben traabte
iliue paa Here forffjeOige ©teber i 2)anmarf og ©legoig; lab 08 fctr iffe tuoe meb at f»[ge(5rem=
plet. ©ee8 bet t)en til Dot i numeriff Slntal fiore CiDenf)eb ligeooerfor be 9J?agter, ber nu i en
lomgere 8larro;ffe iffe ftaoe label 08 8io, boor meget mere ligger ber ba iffe fyed en ©pore for 06
fil of ode jhaftet at forege »or ©tpjfe og OJZobftanbSfraff, og bertil ere SRifftlflf^fteforeninfler fo;r«
kele« »e! jliffebe, tyi ber ligger en Por ©tprfe i ben Sillib ©olbaten par ti( fit SSaaben, naar fcan
Seeb flt t)an rigtig forftaaer at benwtte bei. Snbelig er bet en fnmf og Btttbig gornuielfe fot
unge Wenneffet at erlwrof Pg goerbigfjeb i SBaabeneoelfer, naar bigfe brioeg meb Drben og 3oer,
ibet t>ermet jo ogfaa oil bltBe fat i gorbinbelfe aarlige ^rffmieff^bninger, (igefom entwbere Ubfigt
for be bebfte ©fotier at blioe fenbte til ben i 8 jcbenljaDH aarlig (Ubfinbenbe alminbelige ipraniie»
ftpbning; berfil f ommer ben for SSarrnepIige iffe uooefentlige gorbed, fom gote ©f9tler blanbt bigfe
i)aoe, f e r f t at blioe permittcrebe, ber opnaaeS »cb at ff»be fig fri.

Sil ©agenS gremgang ubforbreS ber imiDlertib SJSenge til Slnflaffelfen of ffiifler, SImmu»
nition, ©fnbeba!ie,(_.m. MI., og bn bet aarlige SBibrag af be foroentenbe aciioe SReblemwet abfolut
maa (lillefi loot, tjeiit 1 SRblr., faa er bet ifoer goreningenS pa8fioe SReblemmet — for buem bet aar=
lige Contingent oil blice niinbfi 1 Diclr. — , ber maa Bare ben« ©tette, og »i tidabe oSberfor at rette
en olminbelig Dpforbring, faacel til g)ngre fom SSIbre, em at inbtrabe i goreningen.

©aafnart bet til gorentngen« Con ftitue ring fornebne SJntal SWeblemmer fcaoe tegnet fig,
Btl ber bli»e inbbubt til en ©eneralforfamling, fcooroeb Ubfafi til ©tatuter fot goreningen Bifle
blioe fotflagte til 5)igcutering og enbelig ffiebtagelfe og fluttelig foretagel SOalg paa 93efli>relfen8
5J?ebtemmer.

S i b o r g , ten 14be Vlni 1863.
3. 21 $<infen, %f). SOluncf;, SenS WveiSlet, Steig,

ScEnflfflSinfpccleur. ©frOEbermcfter. Sjebmonb. Sctrancr.
@. . Hiyvanum, St. ^omefen, Sofejpft SSatcr,

fijebmanb. ^jobmanb. Sfieb.

9liffelfft|ttefotenittgen
for

J0r|lkomntenbe ©nsbag Cftermibbng
fil. 7 nfljolbcs Jl0be poa Koobljitfet,
Ijuoroeb Jnbtiijbcrne til itatmte /orening
ntlle foreloegge .forflag til Disiutertng
og yebtagclfe til Joreningcns Conjlitue-
rtng. 5oauel be ber l)nne tegnet ftg font
Uteblemmer, fom olie ^Inbre, ber enfhe
at inbtrcsbe i Joreningen, tnbbnbes l)er-
tieb til ©Beroarelfe of Jlebet.

S n b b n b e r n e .

Wffelff^tefnremngett
for OQ

fv cprettet ben 3tte3unt meb
at ufcbrete og setltgefiolbe £5»rlfe i
ning, 5)c6 be SCfccnb, fom {ia»e txeret, eller
luniif »cntc ot fclioe, inCfaltte til fiaren.

Si opforbre SnliBer, men ttavnlig be
wnge aRifnip itnelXetn 15 og 25 5?{ar
t SB^en 0g tcnS ntxtmefte £>mcgn,
til at inbtrabe i goreningen.

SBeftyrelfen.

Udklip fra ,,Viborg Stiftstidende".
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skud mod en skive, der gav 4 point for et
pletskud.

Interesserede skulle tilmelde sig ved
formanden, og pa selve konkurrenceda-
gen m0dtes man ved radhuset for i sam-
let flok at marchere ud til skydebanerne.

Resultatet af denne f0rste prasmieskyd-
ning i foreningens historic blev offentlig-
gjort i avisen den 13. oktober 1863.
Praemieskydningen blev vundet af maler-
laerling P. Skov med 9 point af 24 mu-
lige. Som praemie modtog han en minie-
riffel skaenket af Indenrigsministeriet. Der
blev herudover uddelt 7 s0lvbaegre af
forskellig vaerdi til nr. 2 til 8. Del bemaer-
kedes i avisen, at 3 af bestyrelsens med-
lemmer havde vundet praemie, men
havde ladet praemierne ga videre til de
aktive medlemmer.

I 1864 holdt man generalforsamling
s0ndag den 24. april; men allerede den
26. april okkuperedes Viborg af tyske
tropper. Dette har stoppet videre aktivitet
i riffelskytteforeningen, maske for hele
1864.

Den 15. maj 1865 kunne man laese en
an nonce i Viborg Stiftstidende om opta-
gelse af skydning efter krigen; men der
er, s3 vidt vi kan se i aviserne, ikke kom-
met noget ud af dette. Man kan dog se,
at der maske har vaeret skydning i en del
af 1864, hvis man t0r stole pa avisan-
noncens oplysning om optagelse af for-
rige ars skydning. Del naeste, man h0rer
om en skytteforening i Viborg, er i 1867.

Mfanbagen ben 12te October af
Sttffel»®ft>tteforeiitng fin f e r f t e aarlige
^JramiC'iSf^l'niiig, boortil JlDgangen flaaer
flaben for ©tl(labct« famKige 2J?et>femnur.

2>er «iaa fun benatftS faabanne iRifler, font
Iabe4 t.DBereengfienimelfe tmb "be nu gangbate
nttlitairc SRifler, bet oil fig?, atf iuglen ferfl for*
ttrefl, fflerat brn tr fcragt filbunbS, altfan Beb
^jalp af ?abeflofftn (fom oeb Sapripfrne) eller
Beb Krubtfratten alene (fom oeb 2)?inieripenu).
$Iafitr eller lignenbe SBeoifling om fiui}len, ©nel-
\nt eQer diopter paa OJiflen eHer anbrt fonfitge
©igtemibfer man iffe anoenbcg.

3)et (Ipbe8 Paaenbe uben nogetfomljelft SJnloeg
paa 300 «llen§ Siftance om en SJiaffe ©eoinj ler
bepaaenbe af:

Ifte ^roemie I STOinifrlffel
2ben
8bie-
46e
5te
6te
7be
8be

309!b.
17 — '
11 —
9 —
7 —
7 —
6 —
6 —

fcDorfi! Mmmuni.

?lften

bo.
bo.
bo.
bo.
bo.
bo.

lte faatr 6 ©tub,
(ton leoereg af goreningen.

©fpbefort affeenteg inben
Sef}r;relfen« gormanb ̂ r. 3enS
betale« meb 16 &. :*

gorentngen« SRifiEr jlaaer til ?lfbfn»ttelfe.
©amlinggfifbrt er paa SJiaabftuen om URorge-

nen XI. 7^, fjoorfra afmarfd)fre8 81. 8 pra-ciff.
(Snboer, ber intereSfere fi,j for €e (f!abet« Sirf •

fomt)fb, inbbpbeS til at ooerBcere geften.
@fter enbt ©fobning »il ber blioe affcolbt gefl-

maaltib, ^sottil 3«tll)91)e'ff "i'
SJiborg, ben 6te October 1863.

og

Udklip fra ,,Viborg Stiftstidende".
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JRiffelffotteforemngen for SJiborg og Omegn"
feirebe ignar Rn ferfie ^rajmieffDbning, b,Bi« SReful.
tat Bibnebe om at be fiebfunbne £)oeIfer — uanftet
ben forte Sib ftben goreningeng Dptettelfe eg

, ben ftoerfe Steft igaar, cet megft generece ©(»>•
ningen — ftaobe baaret gobe grugtet. Det bleo
paa 300 WenS 3>iftance f f u b t 6 @ f u b pr. 5D?anb
til en <5fi»e, t)»i3 (Sentrum talte 4 joints og
fom mtzmitt Bare ubfatte: Ifte |Pramte 1 Wli*
nietiffel (jfj«nfet af ^nbenrigSnunifletiEt) og 7
Slito, beflaaenbe af 7 Sulubngere af forffjellig
Saetbi. Ifte ^ramie oanbttS (paa 9 $oint«)
af iWaletlatling ¥. @fo», 2ben $r. iReebflager*
fpenb Sajturti, 3Dte 5}St. ©fomagermefler Sb,.
(5b,tifttnfen, 4be '^r. Sfomgerfoenb 5J. Sorp,
5te ?r. Smbferl. Sorrefcfiniibt, 6te tyt. Sunb.
manb 9petetfen, 7be !JJr. ©fomagetfoenb Stpatb
^ammet«()i»9 og 8be !)3v. ©fomagetfnenb g. 3o-
^anfeti, ber, eftet enbt ©fpbiiing, paa SpenS
Siaabflue ooerrafte8 ^tcemietagerne af ©tif tamt-
ntanben, ^b,ette SStetton. — geftligbeben fort-
fatteS beteftet igaatMfteS ueb en fnmft arrange,
ret Soupet i ,,33iborg R(ub8" ?ocale, t;oori og.
fan iffe faa af SorentngenS faafatbtt ,,pa«flD«"
Weblenimet beeltoge, og b.Bor»eb faaPe! 8S(bre
fom®ngtf, unbet 3«'fl9>"If'n «f«« "
lig ©temning ppperligt «nebe« om Wlte at
,attioe*. 2)et b(eo (feroeO ubbragt en SBa
©faaler, af b,m!f« oi »iHe ubb,«B* 1) for fton-

Udklip fra ,,Viborg Stiftstidende".

gen, 2) for gsbrelanbet, 3) for ben biborgfTe
aiiffelffptteforening, 4) for 3nbenrig«minifter ?eb,«
mann, 9iifjelf!»(leforeningerne8 Barme iBefortitfr,
6) for SWiniflerift meb ^enfnn ti! bets n»e got-
fatningSforflag, 6) for ben banffe gone, 7) for
Sanbfolbaten, 8) for Semagten, 9) for Bore ffan«
DinaBi(le Srubre, 10) for SSIcnbetne, 11} for
be engelfle JournaliRer, bev i ben fenere Sib
bjcerpt fyaoe tibtalf fig for 3)anmarf, 12) en ajJin.
beffaal for Bore i ficfte Krig falbne Stebre, 13)
for ben af ben ftanbinaBt'ffe @ag tjeit fortjente
Web. og iigter (S. $loug, 14) for be ibag bel-
bige 8?ifftljl»tter, 15) for Damerne, 16) for 8Ji«
ffelffetteforeningeng SBeftprelfe.

jiet fortjenrr at bemcfrfeS, at Beb ©f»bningen
tilfalbt bcr 3 af S3eft»reIfenS TOeblemmet b,BeV~
en qjramie, men at biSfe renoncerebe fyerpaa til
gorbeel for goreningeng ,,actiBt" 9J?ebIemmet,
b,BOreftfr ©fining paan» fterom foregif. —
©luttelig ubtale Bt bet ^aab, at 9Jiffftj?»ttefor«
eningeng Stt»bning og SSigtigfjeB per og i Dm-
egnen maa bliBe mere og mere erfjenbt, faa at
goreningen ab «are maa erb,olbe en gob SilBOJjct
faaBtl af,,ac(tBe". fom ,,pa§poe" 3J?eblfmmer. —
8oreningen« SBeftprelfe beRaaer fortiDen af 3)brt.
Sranbcapitain, Jfjebmanb 3. ^reiSIer (gormanb),
Snfpecfeur §anfen, Rjebmanb Safer og £anbe!8-
betjent Sb,ranum.

Bykort fra tiden omkringstiftelsen afforeningen.





1867-1884

Foreningen genopstar

Efter krigen i 1864 gik der et stykke tid,
hvor der ikke skete noget omkring skytte-
foreningen i Viborg.

Hvis vi ser bort fra del mislykkede for-
s0g fra 1865, skal vi belt frem til den 23.
maj 1867, f0r der atter sker noget. Den-
ne dag kunne man i Viborg Stiftstidende
lasse om genoptagelse af skydning i Vi-
borg.

Det f0rste bestyrelsesm0de, hvorfra
der findes referat, er den 7. juni 1867.
Heraf fremgSr del, at foreningsbestyrel-
sen bestod af:

Formand:
Viceformand:
Kasserer:
Sekretaer:

Byfoged Kock
Kancelliraad Finsen
Fuldmaegtig Frost
Fuldmaegtig Wulff

Navnet var ikke laengere Riffelskyttefore-
ningen for Viborg By og Omegn, men
aendret til Viborg Byes Skyttekreds. Med
hensyn til skydebaner var der ogsa tale
om aendringer. Det er ikke muligt at be-
stemme del n0jagtige tidspunkt for aen-

dring af skydested; men i Viborg Stifts-
tidende den 5. oktober 1868 omtaltes
stedet som »... den saedvanlige 0velses-
plads pa den anden side af s0en«, hvilket
mS formodes at vaere banerne i Helvegs-
dalen. Det er derfor sandsynligt, at man
bar brugt disse baner fra 1867.

I perioden april-oktober holdt man
0velse hver s0ndag morgen fra kl. 06.00.
Om der var tale om andet end skyde0-
velser fremgar ikke af dette referat.

Den 6. august 1867 besluttede man at
afholde en ekstraordinaer generalforsam-
ling for at fa foreningens love vedtaget.
Samtidig aendredes bestyrelsen, saledes
at der kom en ny viceformand og kasse-
rer (se oversigten over bestyrelsesmed-
lemmer bag i bogen).

Noget af del f0rste, bestyrelsen gjorde,
var at ans0ge Centralkomiteen i K0ben-
havn om I3n af 70 gevaerer til eksercits,
og da man i September 1867 fik bevilget
de 70 gevaerer, var det under forudsast-
ning af, at man ikke sk0d med dem. Der
var tale om gamle glat!0bede gevaerer fra
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ft eksempel pa hvordan man dyrkede eksersits i Skytteforeninger. Billederne er fra
Ryslinge men kunne lige sa godt have vaeret fra Viborg.
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haerens depoter. De har naeppe vaeret
meget bevendt som vaben; men der mat-
te som sagt ikke skydes med dem i skyt-
teforeningerne, og de skulle leveres
tilbage i samme stand, som de var udle-
veret i.

Hvorledes kredsens 0velser afvikledes
pa dette tidspunkt vides ikke; men for-
eningen afholdt sin anden praemieskyd-
ning den 6. oktober 1867. Her var der 6
praemier i alt. En praemie til en vaerdi af
omkring 6 rigsdaler* til delingsf0rerne,
der skulle skyde pa 300 alen (188,34
meter), en praemie til 6 rigsdaler skulle
vaere faelles for de to delinger, de menige
skytter var opdelt i, og endelig var der to
praemier til hver delings bedste og naest-
bedste skytte. De menige skytter sk0d
kun pa 100 alen (= 62,78 meter), men i
frit anslag som delingsf0rerne.

Den 29. august 1867 oplystes det i Vi-
borg Stiftstidende, at Viborg Skyttekreds
havde 70 medlemmer, hvilket ikke har
vaeret nok for bestyrelsen, idet man den
9. September i samme avis opfordrede
folk til at indmelde sig i kredsen.

Ved praemieskydningen aret efter var
der 60 deltagere. Man afsluttede skyd-
ningen med middag og praemieuddeling
for 100 deltagere pa Salonen.

Nar der var skyde0velse, kom skyt-
terne ikke k0rende i hver sit k0ret0j, eller
nar det passede den enkelte. Man m0d-
tes et sted i byen, hvorfra man marche-
rede til skydebanerne. For at dette kunne
ske pa en ordentlig made, holdt man
0velser i eksercits. Et andet argument for
at 0ve eksercits (gevaergreb) var, at det
styrkede muskulaturen. Man sk0d for-
trinsvis i staende skydestilling (frit an-
slag), som man gjorde i haeren - en

* 1 rigsdaler = 6 mark a 16 skilling, dansk
m0nt fra 1854 til 1875, hvorefter kronen
indf0rtes.

relativ kraavende stilling. Nar der var ek-
sercits, blev der 0vet savel gevaergreb
som evolering. Evolering er betegnelsen
for eksercits, nar delingen er i bevaegelse
- altsci march, ud- og indsvingning med
sektioner, rodemarch, opmarch i sektio-
ner og bagom opmarch fra sektionsko-
lonne. Den 0vrige eksercits bestod i op-
stilling i to geledder, ret- og r0rstilling,
traed an og traed af, gevasr i hvil fra ge-
vaer ved fod, samt gevaer i h0jre hand -
og omvendt. Eksercits fortsatte man med
til omkring 1879, hvor den udgik af den
»Haandbog for Skytteforeningerne«, der
blev udsendt af Overbestyrelsen i K0ben-
havn. At der var tale om en noget stren-
gere disciplin end den, vi kender i dag,
ses af, at man i 1868 indf0rte sakaldte
mulcter (b0der). Ved for sent fremm0de
til 0velserne skulle skytten betale 4 skil-
ling, og nar der var tale om udeblivelse
uden forud gyldig afmelding, skulle der
betales 8 skilling. Man fik dog en advar-
sel ved f0rste forseelse.

Eksercitsen var kun en del af det mili-
tasre praeg, der var over skyttekredsene.
Formalet med foreningerne var at traene
og forberede unge mennesker til militaer-
tjeneste. Skytterne var organiserede de-
lingsvis. Der var 2 delinger i Viborg Skyt-
tekreds frem til 1881, som hver havde
mindst 2 delingsf0rere. Selv skydningen
var under kommando. Skytterne sk0d i
begyndelsen et skud, fik markering og
tradte sa tilbage for at lade skytten bag-
ved g3 frem for at skyde sit skud.

I 1869 rykkede man ved praemieskyd-
ningen ud pa 400 alen (= 251,12 meter)
for delingsformasndene (delingsf0rerne)
og 300 alen for de almindelige skytter.
Delingsformaendene sk0d 10 skud med
frit anslag, og de almindelige skytter
skulle skyde 5 skud med blandet anslag,
3 skud skulle skydes st0ttet og 2 skud frit.
Den st0ttede stilling var knaelende, da
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man endnu ikke benyttede den liggende
skydestilling.

I 1869 fik kredsen ny formand, idet
byfoged Kock Irak sig tilbage pga. darligt
helbred. Oberst de Klocker blev ny for-
mand, og i hans formandsperiode tog Vi-
borg Skyttekreds del endelige initiativ til
at fa oprettet Viborg Amts Skytteforening
med de Klocker selv som den f0rste
amtsformand.

Alle skyttekredse, ja, alle foreninger og
institutioner med respekt for sig selv,
havde en fane. Der gik imidlertid et styk-
ke tid, inden man fik respekt for sig selv i
Viborg Skyttekreds. Byens borgere gav
Viborg Byes Skyttekreds dens f0rste fane.
Fanen blev overrakt og indviet den 15.
September 1869 ved en festlig lejlighed
pa Salonen.

Man startede tidligt med gymnastik og
andre aktiviteter i Viborg Skyttekreds. Al-
lerede i november 1867 var man ikke
blot i fuld gang med gymnastik, men og-
sa med sang0velser. Man havde ansat
overspillemand Marquard til sangunder-
visning for 25 rigsdaler. Man afholdt
gymnastik0velserne hver onsdag aften kl.
20.00 i Latinskolens (Katedralskolens)
gymnastiksal, (den r0de bygning der ven-
der ud mod Latinerhaven, i dag ejet og
anvendt af Viborg kommune). Sang0vel-
serne foregik til at begynde med i lokaler
pa Latinskolen; men man kunne ikke
synge ordentligt i uopvarmede lokaler, sa
efter et stykke tid flyttede man til lejede
lokaler andetsteds i byen.

Nar Viborg begyndte tidligt med gym-
nastik og egentlig undervisning i skyd-

Foreningens fane er en kopi af den originate fane fra 1869 som i dag befinder sig hos
konservatoren pa ViborgStifts Museum.
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ning, skyldtes det, at Viborg var en garni-
sonsby med uddannede instrukt0rer i
bSde skydning og gymnastik. If0lge
D.D.S.G. & l.'s 100 a>s jubilaeumsbog,
kom man de fleste steder i Danmark f0rst
rigtigt i gang med gymnastikken i
1880'erne.

Vi har desvasrre et stort hul i vor viden
om, hvad der egentlig skete i Viborg
Skyttekreds i perioden fra 3. maj 1872 til
28. april 1879. S3 vidt man kan se af
medlemstallene, gik det meget tilbage i
1870'erne. Med 14 aktive skytter naede
foreningen medlemsmaessigt sit absolutte
lavpunkt i 1877. Hvad dette sa skyldtes
er usikkert. Der kan have vasret proble-
mer med at skaffe rifler nok. Det var
nemlig et udprasget problem for skytte-
foreningerne helt op i 1880'erne. Det
kan ogsct skyldes manglende ledelse (in-
gen bestyrelsesm0der 1872-1879, hvis
man t0r stole pa forhandlingsprotokol-
len), eller manglende agitation for sagen.

I 1872 ISnte kredsen en bagladeriffel
(Remington model 1867) og fik 200 pa-
troner af Centralkomiteen (Overbestyrel-
sen) i K0benhavn. Hvornardenne model
67 vandt indpas i Viborg Skyttekreds er
uklart. Man har sikkert brugt taprifler el-
ler skytteforeningsgevasr model 1861 et
godt stykke pa den anden side af 1880.
(Se. evt. afsnittet om reglementerede ri-
fler).

Skytterne sk0d i klasserne 1, 2, 3, samt
friskytteklassen, der ogsa kaldtes for
klasse 4. Reglerne, eller det program,
man gik frem efter, sa saledes ud:

Klasse 1
Afstand
100 alen
200 alen
300 alen
400 alen

Skudantal
10skud
10 skud
20 skud
20 skud

Klasse 2
Afstand
400 alen
500 alen
600 alen
700 alen
800 alen

Klasse 3
Afstand

400 alen
600 alen
800 alen
900 alen

1000 alen

Skudantal
10 skud
10 skud
15skud
10 skud
15 skud

Skudantal
10 skud
10 skud
10 skud
10 skud
20 skud

(1° beryder 1 alen = 0,6278 meter)

En skytte skulle for at rykke fra klasse 1
op i klasse 2 opnS 150 points, for at ryk-
ke op fra klasse 2 til klasse 3 opna 120
points og endelig for at rykke fra klasse 3
til klasse 4 opn& 100 points. Nar skytten
kom i klasse 4, skulle han skyde pa 400,
600, 800 og 1000 alen - 15 skud pa
hver afstand. Det m3 dog tilf0jes, at man
mange steder ikke kunne skyde pa de
laengere afstande, da det var bade svaert
og dyrt at finde passende arealer. Dette
gjaldt ogsa for Viborg. Her sk0d man
indtil perioden i Undallslund ikke pa
laengere afstande end 400 alen. Den kri-
tiske laeser vil maske stille sig det sp0rgs-
mal, hvorfor pointkravene for oprykning
til de h0jere klasser falder i stedet for at
stige? Problemet var, at man dengang
sk0d pa forskellige afstande, og derfor
med forskellige svaerhedsgrader og ski-
ver, alt efter klasse. Det var altsa ikke
som i dag, hvor alle skyder samme pro-
gram, og rykker op efter pointantallet.

Reglerne blev i 1872 aendret bSde med
hensyn til skiver og klassekrav. Fra at ha-
ve haft 5 forskellige skiver gik man over
til kun at benytte 3. (Se evt. afsnittet om
skiver).
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Ved 0velserne sk0d hver skytte 5 skud,
4 skud i frit anslag (frit staende) samt 1
skud knaelende. Disse 5 skud kaldtes
dengang for friskud - de var gratis. Hvis
skytten ikke ville lade sig n0je med fri-
skuddene, kunne han k0be ekstraskud
(k0beskud). Del har ikke vaeret saerlig ud-
bredt i denne periode. I 1883 blev der i
Viborg Skyttekreds solgt for 24 kr. k0be-
skud, hvilket svarer til 480 skud. Det
lave antal k0beskud haenger sikkert sam-
men med, at 96 af de i alt 107 skytter,
der var medlemmer i 1883, var yngre
skytter. De yngre skytter havde sikkert
ikke rad til at k0be ekstraskud. Hvis no-
gen skulle vasre i tvivl, sa var k0beskud-
dene et tilbud til dem, der ville vaere
bed re skytter.

I 1883 gik man over til at betale for
markering - 1. og 2. deling skulle betale
50 0re, medens 3. og 4. deling (de yngre
skytter) skulle betale 25 0re for at slippe
for selv at skulle markere.

Dengang foregik markeringen ikke
som nu. For det f0rste sk0d man pa tre-
delte firkantede skiver. Man havde ingen
mark0rgrav, men kun mark0rdaekninger
ved siden af skiverne, og endelig brugte
man ikke mark0rstokke. Nar et hold skyt-
ter havde afgivet et skud, blev der ringet
med en klokke i mark0rdaekningen.
Denne klokke var forbundet med en 100
til 400 alen lang snor - alt efter banens
laengde. Mark0rerne gik frem til skiver-
ne, og viste skuddenes placering og
vaerdi med ku!0rte flag. Skytten fik 1
point, eller et »0je«, som det ogsa kald-
tes, for hver traeffer (hvert skud, der
ramte skiven) + skudvaerdien. Et plet-
skud gav frem til 1872 4 point. Efter reg-
lerne fra 1872 fik man 4 point for et
pletskud + 2 point pr. traeffer, i alt 6
point.

Viborg Skyttekreds levede en hensyg-
nende tilvaerelse fra midten til slutningen

af 1870'erne. Man naede helt ned pa 14
aktive medlemmer i 1877. Omkring
1879 fik kredsen imidlertid en kraftfuld
og foretagsom kredsbestyrer (formand) i
m0lleejer Villesen.

I hans formandsperiode fik kredsen en
opblomstring. Det var ikke kun skydnin-
gen, der gik frem, men ogsa gymnastik-
ken. Der blev pa et ukendt tidspunkt f0r
1884 oprettet en sakaldt ungdomsskole.
F0rste omtale af ungdomsskolen er den
16. marts 1884. Det var drenge i alderen
6-14 ar, der 0vede gymnastik.

Det var smat med gymnastikredskaber
1 de f0rste mange ar. Der blev f0rst givet
penge til gymnastikredskaber fra staten til
overbestyrelsen i finansaret 1880-1881,
sa mange kredse 0vede gymnastik pa
den bare mark og uden redskaber. Dette
er ogsa forklaringen pa, hvorfor man kun
0vede den danske militaergymnastik. For
at skaffe penge til redskaber holdt Viborg
Amts Skytteforening i 1882 en bazar i Vi-
borg. Denne bazar gav et overskud pa
1.110 kr. Disse penge blev fordelt efter
medlemstal, sa Viborg Skyttekreds fik
250 kr., medens resten fordeltes mellem
de 0vrige 20 kredse i amtet. Den 29.
april 1883 frigjordes kredsen 0konomisk
fra Viborg Amts Skytteforening, men var
selvf0lgelig organisatorisk taet forbundet
med denne. Viborg Skyttekreds aandrede
sig ogsa organisatorisk omkring dette
tidspunkt. Da der i 1882 var over 100
medlemmer (122), aendredes kredsen fra
2 til 4 delinger.

Man havde haft problemer med at
blive pa skydebanerne i Helvegsdalen.
Hvor laenge disse problemer har staet pa
vides ikke, men i 1879 besluttede besty-
relsen at ans0ge om nye skydebaner.
F0rstden 25. april 1881 besluttede man
at flytte skydebanerne fra Overlund til
sumpene nord for N0rrem0lle. Der blev i
1882 afsat 50 kr. til skiver og opf0relse af
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to jordvolde med forbindelsesgr0ft, samt
100 kr. til et skur. Der blev indk0bt 4
jernbaneskure, der sandsynligvis har vae-
ret brugt som skydehuse. Banerne blev
kun midlertidige. Man afholdtden arlige
praemieskydning pa de militaere skydeba-
ner i Undallslund allerede del f0rste ar,
der var baner ved N0rrem0lle. Man be-
sluttede dog at beholde banerne ved
N0rrem0lle for aret 1882 og 1883, men
afholdt som i 1881 de arlige praemie-
skydninger i Undallslund. Der var ved
praemieskydningen den 24. September
1882 180 skytter, der hver sk0d 5 skud
pa 300 alen. Aret efter, den 25. juli

1883, var der for f0rste gang gymnastik-
opvisning ved den arlige praemieskyd-
ning i Undallslund.

Den 16. marts 1884 blev del foreslaet
ogsa at holde 0velsesskydningerne i Un-
dallslund, hvilket hermed blev perma-
nent. Allerede den 6. august 1884 ved-
tog bestyrelsen at saelge nogle af rekvisit-
terne fra banerne ved N0rrem0lle. Dette
kunne tyde pa, at man regnede med en-
ten at kunne blive i Undallslund, eller at
man ikke 0nskede at vende tilbage til ba-
nerne ved N0rrem0lle. Hermed var skyt-
tekredsens baneproblemer I0st for de
naeste 73 ar.





1884-1914

Fremgangstider

Denne periode begyndte ikke specielt
heldigt for skyttebevaegelsen i Danmark,
idet Riffelloven af 5. maj 1885 gav store
problemer for skytteforeningerne i nogle
amter. Der var imidlertid ingen proble-
mer i Viborg amt. Amtsskytteforeningen i
Viborg indsendte den 16. juni et »andra-
gende« om fortsat at matte skyde. Man
fik denne tilladelse allerede den 29. juni,
s3 skydningen kunne fortsaette. Riffello-
ven blev ophaevet den 15. april 1887.

Villesen, der var blevet formand for
kredsen omkring 1879, forblev pit denne
post til 1895. I denne periode fik man
mange nye medlemmer, specielt blandt
de yngre skytter. Da Villesen blev for-
mand, var der 6 aeldre og 17 yngre skyt-
ter i kredsen. I 1882 toppede man med-
lemsmaessigt i denne periode med 12
aeldre skytter og ikke fasrre end 102 yng-
re skytter. Herefter gik det desvaerre ned
ad bakke. Da Villesen forlod posten som
formand, var der kun 53 aktive skytter
tilbage - 27 aeldre og 26 yngre.

Ungdomsskolen, der sandsynligvis

blev oprettet omkring 1879-1884, dyr-
kede primaert gymnastik, men begyndte
senere at skyde. F0rst sk0d drengene
med Iuftb0sse, siden med bade salonrif-
fel og gevaer model 67 pa de korte af-
stande. F0rste gang, ungdomsskolen
naevnes, er i 1884, hvor det blev fore-
slaet at give 20 af drengene i ungdoms-
skolen 500 friskud (gratis skud) med
karabin. Om dette forslag gik igennem
vides ikke, sa man fortsatte med gymna-
stik og mSske skydning med Iuftb0sser.
Ungdomsskolen indviede sin fane under
en praemieskydning i Undallslund den 2.
September 1888. Her deltog 54 elever af
ungdomsskolen, der sk0d med »vind-
b0sse« (Iuftb0sse). Ved praemieskydnin-
gen den 1. September 1889 deltog der
48 drenge, der sk0d med Iuftb0sse. I
Dansk Skyttetidende 1889 nr. 157 kunne
man laese, at Ungdomsskolen havde 93
elever i alderen 6-14 ar, og at den var
delt op i 2 klasser. Denne ungdomsskole
oph0rte med at virke pa et eller andet
tidspunkt mellem 1893 og 1907. Den
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genoprettedes i 1907. I den nyoprettede
ungdomsskole, der havde 80 medlem-
mer, sk0d man med salonriffel pa 100
m. Kredsen fik tilladelse til at bruge Regi-
mentets skydebaner pa eksercerpladsen.
I 1910 klagede bestyrelsen sin n0d over,
at ungdomsskolen var gaet ned i med-
lemstal pga. Frivilligt Drenge Forbund. I
1911 var der 69 drenge, og i 1912 kun
16. Denne drastiske nedgang kan skyl-
des, at man i 1911 dannede en over-
gangsafdeling for drenge i alderen 14-18
ar, sa nogle fra ungdomsskolen statistisk
flyttedes over i Viborg Skyttekreds. Ned-
gangen blandt medlemmerne fortsatte.
De sidste oplysninger er fra 1916, hvor
der er opf0rt 2 medlemmer.

I 1886 begyndte man at holde gymna-
stikopvisning i april mined. Her viste
skytterne (gymnasterne), hvad de havde
arbejdet med gennem vinteren - og hvor
gode de var blevet. Del var samtidig en
konkurrence om praemier. Der var beta-
lende tilskuere, der i entre matte betale
35 0re for voksne og 20 0re for b0rn.
Samtidig inviteredes nogle af byens pro-
minente personer.

Villesen var som sagt en god mand for
bade gymnastikken og skydningen. I
hans formandsperiode blev kredsen re-
praesenteret ved store staevner som den
skandinaviske skyttefest i Stockholm i
1885, hvor 8 skytter fra Viborg Skytte-
kreds repraesenterede Viborg Amis Skyt-
teforening. I 1892 afholdtes den skandi-
naviske skyttefest i Kristiania (det nuvae-
rende Oslo). Der blev alter sendt 8
skytter til dette staevne fra Viborg Skytte-
kreds. De medvirkende var sagf0rer H.F.
Andersen, skomager Jens Hansen, ad-
junkt A. Lomholt, stabssergent L. Vam-
men, sergent P. Pedersen, karetmager E.
Olsen, k0bmand Hans Munch og fuld-
maegtig H0rning.

Man kunne ogsa arrangere st0rre skyd-

ninger i Viborg. Den 8. September 1891
afholdt Viborg Skyttekreds en kapskyd-
ning mellem Holstebro, Randers og Vi-
borg - en slags for!0ber til de senere
byskyttestaevner. De fremmede skytter
blev modtaget pa banegarden med fuld
musik. Herfra marcheredes til Salonen,
hvor man drak morgenkaffe. Derfra blev
man ledsaget af musik til arkivbygnin-
gen, hvorfra der marcheredes til skyde-
banerne i Undallslund. Der deltog 11
skytter fra Holstebro, 19 fra Randers og
24 fra Viborg. Skydningen endte med, at
Viborg vandt holdskydningen, og ad-
junkt Lomholt blev individuel vinder. Ef-
ter skydningen var der arrangeret en
fasllesspisning.

I 1892 var Viborg Skyttekreds medar-
rang0r af en stor byfest pa Borgvold i an-
ledning af »Europas svigerfader« kong
Christian IX's og dronning Louises guld-
bryllup den 26. maj. Samme ar holdt
man kredsens 25 ars jubilaeum, hvilket
vil sige, at man regnede 1867 som kred-
sens stiftelsesar.

Pa et bestyrelsesm0de den 12. februar
1894 vedtog man at afholde salonskyd-
ning i Bloch-Nielsens sal 1 eller 2 gange
ugentligt. Stabssergent Vammen skulle
skaffe de forn0dne rekvisitter og ammu-
nition, og f0rste skydedag var planlagt til
s0ndag den 18. februar kl. 16.30. Vi ved
ikke, om man kom i gang med at skyde
15 m, med salonriffel. Der er ingen om-
tale af skydning med salonriffel de naeste
mange ar.

Efter Villesen kom adjunkt Lomholt til
som formand. I hans f0rste formandspe-
riode, der strakte sig fra 1895 til 1902,
kom der gang i samarbejdet mellem de
jyske byskytter. Pa den tid var der stor
forskel p& konkurrenceskytternes niveau
pa landet og i byerne. For at fa bedre
konkurrence begyndte byskytterne at
holde en arlig kapskydning, som det
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kaldtes. Del f0rste byskyttestasvne blev
afholdt i Randers i 1895. Ved dette og
det naeste stasvne vandt Viborg Skytte-
kreds holdskydningen, der blev gennem-
f0rt pa 250 m. Hovedskydningen blev i
1895 vundet af Viborg-skytten J. Hansen
og i 1896, hvor skydningen afvikledes i
Arhus, blev bade hovedskydning og me-
sterskab vundet af I.C. Nielsen fra Vi-
borg. Herefter blev der afholdt byskytte-
staevne hvert ar med undtagelse af nogle
fa, i hvilke der afholdtes store danske
skyttefester. Det tredie byskyttestaevne
blev holdt i Viborg den 17. juli 1898.
Her blev Viborg kun nr. 5 af 9 delta-
gende bykredse. De to f0rste ars succes
varede kun kort. Det lykkedes f0rst for
Viborg Skyttekreds at vinde holdskydnin-
gen ved byskyttestaevnet i 1918. Indivi-
duelt var der Niels Laursens sejr i mester-
skabet ved byskyttestaevnet i Arhus i
1909. Ellers blev de individuelle mester-
skaber vundet og domineret af mester-
skytten laege L.J. Madsen, Randers. Det
blev en dyr forn0jelse for Viborg Skytte-
kreds at holde byskyttestasvnet i 1898.
Staevnet gav et underskud pS 600 kr. som
man matte tage et Ian i Handelsbanken
for at daskke. Der var skydning i Undall-
slund og gymnastik pa Borgvold. Til lej-
ligheden havde man fact lavet 10 s0lv-
medaljer og 20 broncemedaljer med
Viborg byvaben som forside.

I 1893 tog kredsen navneforandring til
Viborg og Omegns Skytteforening. Dette
skyldtes, at 1. kreds (Viborg) og 7. kreds
(Viborg Vestermark) sammensluttedes.
Der havde allerede fra 1887 vaeret et
samarbejde mellem de to kredse. Hvor
laenge dette stod pa er uvist, sandsynlig-
vis er 7. kreds med tiden helt blevet »op-
slugt« af Viborg Skyttekreds.

For Viborg Byes Skyttekreds blev aret
1884 begyndelsen til en lang periode
med faste skydebaner i Undallslund -

helt frem til 1957. At der i begyndelsen
var uklarhed, om man kunne benytte ba-
nerne, efter at militaeret var fraflyttet
dem, og at der fra arhundredskiftet og
frem til 1957 var store problemer med at
beholde banerne, er sS en anden sag.
Hvert ar ans0gte bestyrelsen om byradets
tilladelse til at skyde pS banerne, og den
fik tilladelsen i denne periode.

Fra 1884 til 1914 gennemf0rtes der
store forbedringer pa foreningens baner.
Omkring 1910 udbyggedes banekapaci-
teten betydeligt, sa Viborg havde det
bedste skydeanlaeg i hele landet. Efter
Dansk Skytte Unions oprettelse i 1913
afholdt unionen nogle af de f0rste danske
udend0rsmesterskaber i Undallslund,
netop pa grund af de gode baneforhold.
Der blev ogsS her afholdt mange udta-
gelsesskydninger til landsholdet, der blev
sendt til de olympiske lege og verdens-
staevnerne (sadan kaldtes verdensmester-
skaberne dengang).

Organisatorisk blev Viborg Amts Skyt-
teforening aendret i 1898. Der blev op-
rettet 6 hovedkredse, og Viborg Skytte-
kreds kom i 6. hovedkreds.
Hovedkredsnumrene blev tildelt ved lod-
traskning. Da Sailing Land br0d ud af Vi-
borg Amts Skytteforening i 1906,
aendredes 6. hovedkreds til 5. hoved-
kreds. Denne betegnelse har man bibe-
holdt til vore dage.

I 1899 overtog Viborg Amts Skyttefore-
ning 27 skiveopstillinger (baner) i Un-
dallslund. Senere i 1910 blev hele bane-
anlaagget udvidetog moderniseret, hvor-
efter banerne i Undallslund tilh0rte
Viborg Amts Skytteforening og Danske
Skytters Private Forening i faellesskab.

I 1893 havde man skudt pa afstande
fra 100 til 600 alen (62,78 til 376,68 me-
ter) i modsaetning til f.eks. 1891, hvor
man havde skudt pa afstande fra 100 til
1000 alen (62,78 til 627,8 meter).
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I 1894 gik man fra alen over til meter-
mal. Man sk0d nu pa f0lgende afstande:

100 m, (f0r 159 alen) mod skive nr. 1.
200 m, (f0r 319 alen) mod skive nr. 1.
250 m, (f0r 398 alen) mod skive nr. 1.
400 m, (f0r 637 alen) mod skive nr. 2.
500 m, (f0r 797 alen) mod skive nr. 2.
600 m, (f0r 956 alen) mod skive nr. 3.

Samtidig havde man for0get antallet af
inddelinger pa skive nr. 1, sa del nu var
en ottedelt skive med tillasg af 2 points
pr. trasffer. Et »pletskud« gav herefter 10
points. En af grundene til denne forny-
else var, at gevaer mod. 89, der var et
bedre vaben end det gamle Remington
mod. 1867, efterhanden blev mere ud-
bredt. Ved samme lejlighed indf0rte man
medaljeskydning - noget a la vore dages
nale (friskytte, guld, s0lv osv.) indenfor
D.D.S.G. &l.

Det gik knap sa godt med gymnastik-
ken. Efter at Villesen havde forladt kred-
sen, mistede skytterne interessen for
gymnastik. I sassonen 1899-1900 havde
man ikke afholdt gymnastik pa grund af
manglende tilslutning.

I 1902 overtog P.K. Jensen posten som
formand for Viborg Skyttekreds. Han var
en meget populaer mand; men han har
egentlig ikke efterladt sig et spor eller et
mindesmaerke som andre af kredsens for-
maend. Dette skal hverken opfattes som
en kritik eller en pastand om, at P.K. Jen-
sen var en darlig formand. Man kan blot
konstatere, at der er tale om en stille pe-
riode i kredsens historie, hvor man ikke
afholdt kaempestasvner, men stille og ro-
ligt arbejdede videre i kredsen. I denne
periode steg antallet af aktive skytter en
anelse, medens de passive medlemmers
antal fordobledes. Da tandlasge Axel
Schroder overtog formandsposten i
1907, var der 11 7 medlemmer i Viborg
Skyttekreds.

I 1909 havde skytteforeningerne en ny
ringskive pa pr0ve. Man havde i et styk-
ke tid haft diskussioner om, hvilken skive
der var mest retfasrdig. Efterhanden vandt
fortalerne for ringskiven tilslutning, sa
man i 1909 lavede frivillige fors0g. Det
var kun nybegynderne (klasse 1), der
skulle skyde pa den nye skive. Fra 1910
blev ringskiven indf0rt i Viborg Skytte-
kreds. Pa illustrationen kan man se, pa
hvilken made ringskiven adskiller sig fra
den rektangulaere skive. Figur 1 er skive
nr. 1 og figur 2 er skive nr. 2.

11910 omtales pistolskydning for f0r-
ste gang i kredsen. Det var dog en ret
useri0s afholdelse af pistolskydning, idet
der var tale om en festskydning - altsa li-
gesom vores brug af den 20-delte trekant
eller den ovale norske skive.

Den jyske skytte og gymnastikfest i
1911 blev afholdt i Viborg den 1. og 2.
juli. Anledningen til denne fest var de
danske Skytteforeningers 50 ars jubi-
laeum. Der blev skudt pa 200 m og 250
m, samt en festskydning pa 600 m. Der
blev skudt i tre stillinger, hvilket stadig
var voveligt pa dette tidspunkt. K0ben-
havns Amts Skytteforening turde f.eks.
ikke afholde sin konkurrence med skyd-
ning i tre stillinger samme ar. Der blev
skudt i Undallslund og holdt gymnastik-
konkurrencer i »Eksercerhuset«. Gymna-
stikken skulle have vaeret afholdt pa
Borgvold; men pa grund af darligt vejr
blev denne del af stasvnet forlagt til »Ek-
sercerhuset« pa R0devej. Der deltog ca.
800 skytter og 400-500 gymnaster. Skyd-
ningen afsluttedes allerede kl. 12.00 s0n-
dag middag. S0ndag eftermiddag starte-
de en folkefest pa Borgvold med omkring
400 deltagere. Her blev der holdt de
saedvanlige taler til kongen, fasdrelandet,
skyttesagen osv., og der blev ved samme
lejlighed uddelt praemier.

Byskyttestaevnet i 1912 blev afholdt i
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Viborg den 14. juli. Her sejrede Frede-
rikshavn Skyttekreds i holdkonkurrencen
og laege L.J. Madsen fra Randers i den in-
dividuelle hovedskydning og mesterskab.

Som et flot punktum for denne periode
er afviklingen af verdensmesterskaberne i
Viborg i 1914. Den 24. novenber 1911
holdt man en ekstraordinaer generalfor-
samling for at fa bemyndigelse til at
holde verdensmesterskaberne for 1913.
Man fik generalforsamlingens godken-

delse, og bestyrelsen gik pa med krum
hals. Den 29. februar 1912 kunne Niels
Laursen vise en tegning af banerne og
festpladsen, sa man arbejdede hurtigt.

Stasvnet blev det sidste inden 1. ver-
denskrig og blev rost for at vaere veltilret-
telagt og -afviklet. Stasvnet havde trods
placering i en jysk provinsby evnet at
samle det st0rste deltagerantal ved et VM
indtil da. Se i 0vrigt mere om VM 1914 i
afsnittet om store staevner i Viborg.





1914-1940

Svaere tider

Perioden 1914 til 1940 ma karakteriseres
som noget svingende, men med nedgang
som et kendetegn.

Under f0rste verdenskrig faldt med-
lemstallet, hvilket sikkert skyldtes ammu-
nitionens fordyrelse, samt indkaldelse af
en del af kredsens medlemmer til sik-
ringsstyrken. Der var generelt problemer
med at skaffe ammunition i Danmark;
men der er ingen tegn pa desideret man-
gel pa samme i Viborg Skyttekreds.
Tvasrtimod stillede Viborg Skyttekreds sig
til radighed som vasrt for byskyttestasvnet
i 1916, som ellers var aflyst pS grund af
ammunitionsmangel i skyttekredsen i
Fredericia.

Kort efter eller under verdensmester-
skaberne i Viborg blev en del af de Inter-
nationale skytter indkaldt til deres re-
spektive landes hasre. Dette gjaldt ogsa
for de to verdensmestre Rene George og
Conrad Staheli, skaebnesvangert for f0rst-
naavnte, der d0de kort tid efter verdens-
krigens begyndelse i skyttegravene i

Nordfrankrig. At der trods krigens alvor
ogsa var plads til humor, vidner f0lgende
lille episode om.

En officer fra Bedfordshire-Regimentet
berettede i et brev om nogle engelske
soldater, der pa et tidspunkt havde gravet
sig ned 70 skridt foran den tyske stilling.
En vittig fyr anbragte en improviseret sky-
deskive over brystvaernet, og tyskerne
sk0d pa den. Englasnderne markerede
traefferne, idet de hilste centrumskud
med bifald. Efter et stykke tid kom der
ogsa en skive i vejret pa den tyske side,
sa englasnderne ogsa kunne skyde til
mils. Bifald og sang I0d pa begge sider.

Under 1. verdenskrig var adjunkt Lorn-
holt formand for kredsen. Efter verdens-
mesterskaberne var Lomholt foruden
Viborg Skyttekreds optaget af del lokale
rekylkorps, hvis formand han ogsa var.
Han blev formand for et bevogtnings-
korps, der opretteredes i 1915. Faslles for
begge disse korps var, at de benyttede
kredsens skydebaner, og at bevogtnings-
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korpsets medlemmer ogsa var medlem-
mer i Viborg Skyttekreds, men med ned-
sat kontingent.

Landskyttefesten for 1915 blev aflyst
og udskudt pa ubestemt tid pa grund af
verdenskrigen. Sa gait gik det dog ikke
de lokale skydninger. Den arlige praemi-
eskydning, der normalt holdtes i oktober
maned, bestod i denne periode af skyd-
ningerne:

Hovedskydning A: 15 skud - 5 i hver
stilling — frit gevaer.

Hovedskydning B: 15 skud - 5 i hver
stilling- reglemente-
ret gevaer.

Festskydning: 5 skud - fritvalgt stil-
ling-frit gevasr.

Serieskydning: 5 skud — 3 skud —
staende stilling- frit
gevasr.

Mesterskabsskydning: 10 skud staende
frit, resultatet skulle laegges sammen med
skydning A og B. Nogle ar Irak man han-
dicappoints fra dette resultat. Handicap-
points var et 4 points tillasg for skytter,
der brugte abne sigtemidler. Fra 1919 af-
skaffede man de tidligere tildelte friskud
- de gratis skud, skytterne havde faet ved
0velsesskydningerne.

Byskyttestaevnerne afholdtes hvert ar
frem til 1939. Herefter var der en pause
pa 13 ar, hvor man ikke holdt byskytte-
staevne. I perioden 1914-1940 blev stasv-
net afviklet 8 gange i Undallslund.

Viborg Skytte Forenings hold ved byskyttestsevnet i Horsens i 1918.1 forreste rsekke
sidder fra venstre k0bmand Harald Hansen, cykelhandler H. P. Pedersen, lektor
Adolf Lomholt, vabenhandler Niels Laursen og stabssergent Iver Nielsen.
Bagved star b0ssemager A. Gertz, landmand P. M0ller, benzinhandler Hans Bayog
oversergent Ankjaer Nielsen.
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Viborg Skyttekreds/Viborg Skytte Fore-
ning vandt byskyttestaevnet 5 gange og
blev nr. 2 i alt 6 gange. Individuelt blev
del ogsa til adskillige sejre. Byskyttestaev-
net havde vaeret domineret af lasge L.J.
Madsen fra Randers. I 1921 vandt Niels
Laursen bade hovedskydning og mester-
skab (laege Madsen var dog ikke med),
men aret efter fik Laursen has pa laage
Madsen i mesterskabet, hvor Laursen fik
182 points mod Madsens 180. Der var
andre Viborgskytter, som markerede sig
ved byskyttestaevnerne. Niels Kalhave
vandt hovedskydningen i 1925, og Ma-
rius Pedersen vandt mesterskabet samme
ar, Harald Hansen (formanden for Viborg
Skyttekreds) vandt hovedskydningen i
1927, K. Lund vandt hovedskydningen i
1931 med 144 points, og Marius Peder-
sen vandt mesterskabet igen i 1934.

Der havde vasret svingende aktivitet
med hensyn til gymnastikken. Del er ble-
vet pastaet i en festtale, at skyttekredsen i
Viborg ikke har haft gymnastik pa pro-
gramme! siden 1910. Del er ikke helt rig-
tigt. I 1923-1924 genoptog man gymna-
stik i form af danse0velser. Hvor laenge
dette stod pa er uvist; men skytter og
gymnaster skiltes i 1929.

11918 lukkes der for skydning pga.
skovarbejde i Undallslund, sa kredsen
matte tage til takke med at skyde pa ba-
nerne i Spangsdalen, hvor Asmildkred-
sen havde 2 skiveopstillinger. Ellers skete
der ikke sa meget med hensyn til baner.
Man havde del dejlige skydeanlaeg fra
1914 i Undallslund, som var den faste
ramme om kredsen/foreningen i hele pe-
rioden.

Nedgang i medlemstallet startede efter
1. verdenskrig. Del er de unge skytter,
der mangier i perioden 1919 til 1939.
Der er tale om mindre fald og stigning
hos de aeldre skytter. Lavpunktet var
1929, hvor der var 18 aeldre og 0 (nul)

yngre skytter i kredsen. Sa lavt havde
medlemstallet kun vaeret en gang f0r i
kredsens historic. Del var i 1877, hvor
man var naet helt ned pa 14 medlem-
mer.

I 1920 besluttede man at danne en for-
ening til skydning med salonriffel og pi-
stol. Denne forening dannedes ved ars-
skiftet 1920 under navnet Viborg Salon-
og Pistolskytteforening. Denne forening
holdt indvielsesskydning den 25. januar
1920 i Latinskolens gymnastiksal. Her
sk0d man hver s0ndag formiddag fra kl.
09.00-12.00. Banerne blev benyttet frem
til efteraret 1928. Gymnastiksalen skulle
laves om til byens bibliotek, sa man
matte flytte til nye lokaler. Del lykkedes
foreningen at fa stillet lokaler gratis til ra-
dighed pa A/S Chr. Kroghs Cigar- og To-
baksfabrik. Indvielsen af de nye baner
skete den 27. november 1927. Man har
maske afviklet skydninger her til omkring
1935. Da lejede man sig ind pa Katedral-
skolens loft, hvor man havde to skiveop-
stillinger.

Fra 1928 blev der afholdt amtsskyd-
ninger med salonriffel pa 50 m. Del var
ikke denne afstand, man dyrkede mest i
skyttekredsen. I 1928 var der afgivet
3394 skud pa 250m, 696 skud pa 300 m
og 142 skud pa 600 m.

Viborg Skyttekreds og Viborg Salon-
og Pistolskytteforening blev lagt sammen
i 1936. Medlemstallet var efterhanden sa
lavt, at der ingen mening var i, at de
samme mennesker sk0d i 2 foreninger.
Viborg Skyttekreds var i 1935 naet ned
pa 18 aeldre og 2 yngre skytter. Da de to
foreninger blev slaet sammen, var deres
jordiske formue f0lgende:
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Viborg Salon- og
Pistolskytteforening havde
f0lgende vaerdier:

1. en forhandlingsprotokol
2. kassebog
3. medlemsfortegnelse
4. regnskabsbilag for 1930-36
5. sparekassebog lydende pa kr. 27,50
6. kontanter kr. 4,00 i alt kr. 31,58
7. skydebog
8. breve (beretninger-skyderesultater)
9. 2 s0lvbaegre (vaerdi ca. 30 kr.)

10. 2 Remington salonrifler (vaerdi ca.
40 kr.)

1 1 . 1 pistol (vaerdi ca. 50 kr.)
12. 2 faneplader
13. skydebaneanlaeg pa Katedralskolen

(skydebord med transportapparat til
dobbeltskiver, 2 kuglefangere, jern-
plade til daekning af taget bag ski-
verne. Hylde til opbevaring af skiver
og elektrisk lysanlaeg)

14. 2 skivekontrol!0rer (dome) (1 til 50
m og 1 til 15 m)

15. 2 projekt0rer til gaslys.

Viborg Skyttekreds havde
f0lgende vaerdier:

1. kredsens arkiv bestaende af forhand-
lings- og skydeprotokoller, skydeli-
ster, regnskabs- og kasseb0ger m.v.

2. kredsens fane med plader, bandolier
og overtraek

3. ungdomsforeningens fane med over-
traek

4. kredsens kassebeholdning:
a. pa sparekassebog kr. 221,67
b. kontant hos kasseren kr. 144,10
ialt kr. 365,77

5. kredsens vaben:
1 gevasr 1889 aendret til gev. 1928
(nr. 85506)
1 gevaer 1889 i defekt stand (nr.
49916)
1 gevasr 1889 aendret til gev. 1928
(nr,. 10854) lant fra Viborg Amis
Skytteforening.

6. materiel pa skydebanen i Undall-
slund:
4 stk. skiveopstilling af jern
6 stk. skiveopstilling af trae med sti-
ve re
24 stk. skiverammer med ben
6 stk. elektriske signalklokker
2 stk. skilte til brug ved skydning
2 stk. standere med wirer og tal til
skiveafmaerkning
1 stk. spade.

Herudover var der mark0rstokke, flag,
pensler, materiale til skiverne (24 stk.
pap) m.m.

Ved sammenlaegningen blev Viborg
Skytte Forening medlem af Dansk Skytte
Union, og en del skytter sk0d inden for
Jyllands Skytte Forbund.

Medlemstallet var efter sammenlaeg-
ningen 0get fra 20 til 57 aktive skytter.
Det varede dog kun kort. Der var ned-
gang i medlemstallet allerede aret efter til
37 aktive skytter, og aret efter fortsatte
nedgangen til 35 aktive. Hvad der er ar-
sagen til, at medlemstilgangen 0ges i
1939 (50 aktive skytter), kan man kun
gisne om. Det er muligvis den spaendte
situation i Europa, der er hovedarsag til
denne fremgang.

Salonriffelskydning vandt mere og
mere indpas hos skytterne, og Viborg
Skytte Forening klarede sig godt i kon-
kurrencer med salonriffel. I 1938 vandt
Viborg Skytte Forening saledes Winche-
sterpokalen pa 50 m ved et staevne inden
for Jyllands Skytte Forbund. Denne be-
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drift gentog foreningen aret efter. Nar en
inkarneret langdistanceforening som Vi-
borg Skytte Forening gik over til at skyde
mere med salonriffel end storkaliberva-
ben, skyldtes det de strenge 0konomiske
forhold i 1930'erne. Salonammunitionen
var billig, hvorfor skytterne naturligt
valgte at skyde med denne kaliber. Det
er sandsynligvis ogsa de 0konomiske for-
hold, der holder de unge vaek fra for-
eningen. Hvor meget den neutrale paci-
fistiske holdning, der var i den danske
befolkning f0r 2. verdenskrig, har haft af
indflydelse pa medlemstallet er svaert at
vurdere i dag.

I 1931 begyndte foreningen at afholde
korporationsskydning. Korporationsskyd-
ning, var holdskydning afholdt for folk,
der ikke var skytter, svarende til den nu-
vaerende firmaskydning. I 1931 deltog21
hold fra forskellige firmaer og institutio-
ner i Viborg i denne korporationsskyd-
ning, repraesenteret af 5 skytter pa hvert
hold.

Man radede i 1933 over 12 stk. 250 m
baner og 12 baner til salon (50 m baner).
Man sk0d i denne periode mest med frit
gevaer i foreningen - specielt de bedste
skytter. Ellers var det gevaer model 89
(Kragh J0rgensen gevaeret fra 1889) eller
model 1928 (en forbedret udgave af
mod. 89 med en tyk 8 mm pibe og hul-

sigte), der benyttedes i foreningen. Der
har dog givetvis vaeret mindst en undta-
gelse, idet der i 1943 var en skytte ved
navn Martin Tougaard, der havde en Re-
mington model 1867. Fra 1928 var mod.
28 »skytteforeningsgevaeret«. Da der ef-
terhanden var mange »generationer« af
skytteforeningsgevaerer og en del aen-
drede/forbedrede gevaerer - sakaldt frie
gevaerer foruden matchriflerne med tyro-
lerskaefte, snelleaftraek og dioptersigte
(ogsa kaldt frie gevaerer), matte man til at
bruge tillaegspoints ved staevnerne. Ved
byskyttstaevnerne havde man indtil 1928
kun skudt med frie gevaerer. I 1928 blev
der givet 3 points i tillaeg til skytter med
reglementerede gevaerer. I 1929 0gedes
tillaegget til 5 points, og i 1935 aendredes
hele systemet. Nu mistede man 2 point,
nar man sk0d med mod. 28 (6,5 mm),
man mistede 3 points ved at bruge frit
gevasr; men man fik 3 points for at skyde
med gevaer mod. 89. Det ma have vaeret
rimelig svaert at administrere og har ikke
gjort det enklere at vasre skytte.

Fra 1932 til 1938 udsatte Niels Kal-
have 3 pokaler, hvorom der skulle kon-
kurreres pa 250 m (udsat i 1932), 15 m
(udsat i 1937) og pa 50 m (udsat i 1938).
Alle pokalerne var til ejendom, efter at
have vaeret vandrepokaler i tre ar.





1940-1945

Skydning under besaettelsen

Perioden 1940-1945 gav foreningen en
kraftig medlemsstigning. I 1940varder
54 aktive skytter i foreningen. Dette blev
de kommende ar 0get, sa der i 1941 var
96 aktive medlemmer og 100 i 1942.
Denne fremgang stoppede — man stagne-
rede - sa der i 1943 kun var 90 skytter
og i 1944 kun 86 skytter tilbage. Med
befrielsen den 5. rnaj 1945 kom der alter
skub i tingene. Medlemstallet steg til 138
aktive medlemmer for 1945. Der er ikke
noget underligt ved disse svingninger i
medlemstallene. Der var fa vaben i for-
eningen, ammunitionsmangel og endelig
beslaglaeggelsen af savel de private -
som foreningens vaben.

Foreningen havde K. Lund som for-
mand til 1942, hvor han matte flytte med
sit regiment til Nyborg. Botaniker Niels
Christian Nielsen overtog posten som
formand. Ellers skete der ingen saerlige
aendringer i foreningens organisation og
administration. Den mest markante for-
skel var inddragelsen af ammunition.
Marius Pedersen blev valgt som ansvarlig

for ammunitionen, en sadan krasvedes
nemlig af myndighederne. I maj 1940
matte bestyrelsen aflevere lister med alle
foreningens og medlemmernes vaben.
If0lge en bekendtgarelse fra Justitsmini-
steriet af 10. maj 1940 skulle man afle-
vere gevaererne. Sa gait gik del ikke i
f0rste omgang. Man n0jedes med at tage
bundstykkerne i forvaring, sa skytterne
kunne fa adgang til dem, nar der var
konkurrence- og 0velsesskydning. I Sep-
tember 1940 fik man tilladelse til at fort-
saette skydningen pa 15 og 50 m. I marts
1942 kom der en foresp0rgsel fra Viborg
Terraensportsforening om, hvordan de
kunne fa skydning pa deres program. Re-
sultatet blev, at terraensportsfolkene blev
medlemmer af Viborg Skytte Forening -
B medlemmer-til et lavere kontingent.
De figurerer ikke i medlemsstatistikken
bag i bogen. Der var mellem 100 og 150
medlemmer fra Terrasnsportsforeningen.
Foreningen fik to nye aeresmedlemmer,
idet Niels Laursen og Niels Kalhave blev
udnaevnt pS generalforsamlingen i 1942.
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Man afviklede stadig udend0rsskyd-
ningerne i Undallslund og indend0rs-
skydningerne pH Katedralskolens loft.
Siden sammenlcegningen i 1936 havde
der i foreningen vaeret et uudtalt 0nske
om at fa1 sit eget skydehus. Omkring ars-
skiftet 1940-1941 skete der meget. Den
21. marts 1941 blev der fremlagt en teg-
ning til et skydehus. Man indhentede til-
bud p& et Scidant byggeri, der kom til at
lyde p3 21.500 kr. for murer- og t0mrer-
arbejdet. Denne svimlende sum turde
man ikke binde an med, da man havde
fUet afslag fra savel stat som kommune,
sS man skrinlagde byggeplanerne fore!0-
big. Pa generalforsamlingen i 1942 op-
rettedes en byggefond, Kontingentet
haevedes med en krone, der ubeskaret
gik til byggefonden. Samtidig udstyredes
bestyrelsens og andre medlemmer med
tegn ings lister, hvor frivillige kunne tegne
sig for mindre og st0rre be!0b til bygge-
fonden. Niels Kalhave tegnede sig omgS-
ende for 100 kr. om aret i fern ar.

Fra december 1940 0gedes antallet af
skydedage fra 2 til 3 om ugen. Forenin-
gen lante i slutningen af 1942 18 salonri-
fler og havde k0bt to i 1941. Denne
0gede aktivitet pa kortdistance gav hur-
tigt problemer med ammunitionen. I de-
cember 1941 blev man n0dttil at
rationere ammunitionen, og samtidig gik
man igen over til kun at skyde to gange
om ugen. Der blev ogsci skudt langdi-
stance; men del var for besvasrligt pa
grund af de stramme regler for opbeva-
ring af vaben, bundstykker og ammuni-
tion. Resultatsmaessigt gik del godt p§
kortdistance. 10.-11. maj 1941 vandt
foreningen for tredie gang i trask Win-
chesterpokalen og fik den dermed til
ejendom. I 1942 vandt Viborg Skytte
Forening del danske mesterskab pa 50 m
staende hold, og holdet blev nr. 3 ved
samme danmarkmesterskab pa 15 m.

Marinus Pedersen blev nr. 3 individuelt
ved danmarksmesterskaberne og klarede
sig specielt godt i de jyske skydninger pa
kortdistance.

I slutningen af 1942 var ammunitions-
manglen ved at vaere f0lelig. Der kom ra-
tionering af ammunition. Hver skytte
matte kun fa 35 stk. salonpatroner pr.
skydedag pit 50 m banen. Den 19. okto-
ber 1942 var al 8 mm ammunitionen op-
brugt.

Pci grund af de vanskelige trafikale for-
hold besluttede man, at den arlige tre-
kantskydning mellem Viborg Skytte
Forening, Skive Skyttekreds og Randers
Skyttekreds skulle holdes som en korre-
spondanceskydning for de to f0rste run-
ders vedkommende. Den tredie runde
skulle sa holdes i Viborg. Pa grund af
ammunitionsmangelen afholdt man ikke
korporationsskydning i 1943.

Der skulle have vasret amtsmesterska-
ber den 29. august 1943; men de blev
aflyst. I stedet kom skytterne til at afle-
vere deres vSben til politiet. Viborg
Skytte Forening og dens medlemmer af-
leverede 30 langdistancevaben, 44 sa-
lonrifler, samt 10.937 stykker
ammunition af forskellig kaliber. Disse
rifler var hermed tabt for altid. De fleste
blev f0rt til Tyskland, hvor de enten blev
brugt af den tyske vasrnemagt eller st0bt
om til andet brug. De eneste Vciben man
fiktilbage, Niels Laursens fririfler, som
kan ses p5 vaeggen i skyttehuset pS Kirke-
baekvej, er ikkefunktionsduelige, da
bundstykkerne aldrig er fundet igen.

Efter denne katatrofe fortsatte man
med at skyde med Iuftb0sser. Dette blev
den 11. oktober 1944 ogsa forbudt, Sci
man til sidst matte n0jes med kortspil,
andespil og almindelige sociale adpre-
delser for at holde sammen pS forenin-
gens medlemmer. Man holdt derfor ogsa
generalforsamlinger, som man plejede.
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Planerne om egen 15 m skydebaner
sp0gte dog stadig. Der var forhandlinger
med bestyrelsen for Handvaerkerforenin-
gen om evt. at leje kaelderetagen af en
bygning. Dette blev ogsa opgivet, idet
del ville koste ca. 21.000 kr. at indrette,
hvilket ville give en husleje pa 1.000 kr.
om aret. Senere, den 29. februar 1944,
dukkede ideen om indretning af skyde-
baner i et beskyttelsesrum pa domkirke-
pladsen op i bestyrelsen. Denne ide blev
f0rst endelig skrinlagt omkring 1952.

I maj 1944 udleveredes 208 stk. legiti-
mationskort - de 86 til foreningens med-
lemmer og resten til medlemmerne i
Terraensportsforeningen.

I maj 1945 skulle man genopbygge ba-
nerne i Undallslund, der var meget med-
taget efter tyskernes 0delaeggelser.

Der havde vaeret 30 medlemmer fra
Viborg Skytte Forening med i Modstands-
bevaegelsen. Af dem faldt et medlem,
kreditforeningsassistent Helmer W0ldike.
Han blev af tyskerne d0mt til d0den for
sabotage og henrettet i Ryvangen den
12. juni 1944. W0ldike havde fra januar
til juli 1940 vseret i Finland, hvor ban en
del af tiden kaampede pa den finske side
(og tyske side) mod Sovjetunionen. Bille-
det nedenfor viser W0ldike i finsk uni-
form. Helmer W0ldike var med i
modstandsbevaegelsen fra 1941, hvor
han var med til at danne og opbygge or-
ganisationen Nationalt Vasrn. Han blev
arresteret af Gestapo pa sin arbejdsplads
(Kreditforeningen, Viborg) den 13. ja-
nuar 1944. Den 26. maj fik han sin
d0dsdom ved krigsretten i Dagmarhus i
K0benhavn, som eksekveredes den 12.
juni samme ar. Hans jordiske rester blev
efter krigen f0rt til Viborg. Her blev han
begravet den 23. juni 1945 pa Asmild
Kirkegard. De 0vrige modstandsfolk i for-
eningen kender man ikke sa meget til.

Den unge kreditforeningsassistent Helmer
W0ldike, der som den f0rste viborgenser
rejste til Finland som frivillig, har allerede
i nogen tid befundet sig i trseningslejren,
hvor de danske deltagere forbereder sig til
de opgaver, de star over/or. Han har sendt
en af sine bekendte her i byen dette
billede, som viser ham i den finske vinter-
uniform med pels og skindhue.
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1945-1963

Genopbygning

Da den tyske besaettelsestid var forbi,
stod de danske skytter naesten, hvor de
stod i 1861 - pa bar bund. Man havde
masser af skydebaner denne gang, men
ingen gevaerer og ammunition. Sadan var
det ogsa i Viborg.

I Viborg Skytte Forening oplevede man
en eksplosiv medlemstilgang i perioden
1945 til 1948. I 1945 var der 138 aktive
medlemmer, i 1946 198 medlemmer og
i 1947 239 aktive medlemmer. Der ma
nok tages forbehold for n0jagtigheden af
tallene for specielt 1946, da medlems-
protokollen er lidt uoverskuelig; men der
kan lige sa vel have vasret lidt flere med-
lemmer som lidt faerre. I 1948 falder
medlemstallet til 153 aktive medlemmer,
og herefter var der en medlemsmaessig
afmatning indtil 1957, hvor man naede
bunden i denne omgang med 67 aktive
skytter. I 1961 var der en eksplosiv stig-
ning-fra 127 aktive medlemmer i 1960
til 220 i 1961. 1962 faldt antallet af ak-
tive skytter til 126 for sa at stige igen i
1963 til 177. Forklaringen padissetil ti-

der voldsomme svingninger kan for
1945-1948 forklares med afslutningen af
krigen (2. verdenskrig), hvor det myld-
rede frem med frihedskaempere og pa-
triotiske danskere. Samtidig kom der en
stemning, eller maske snarere en bevae-
gelse for »aldrig mere 9. april«. At disse
medlemmer ikke forblev i foreningen,
kan der vaere flere forklaringer pa. Man
havde ingen gevaerer til at begynde med,
og senere havde man for fa. Det lykke-
des dog foreningen af skaffe nogle tyske
Mausergevaerer og en masse gratis am-
'munition. En anden faktor er sikkert op-
rettelsen af Hjemmevaernet i 1948, hvor-
til en del af foreningens medlemmer
sikkert er s0gt.

De svingninger, der kom i medlemstal-
let omkring 1960-1963, skyldtes helt an-
dre ting. Der kom en ny stor tilgang af
yngre skytter. Yngre skytter var nu i be-
tydningen b0rn. Der havde sa at sige
ikke vaeret yngre skytter siden 1918. I
1941 og 1945 havde der vaeret 11 yngre
skytter; men det var forst i 1961, der
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skete noget for alvor. Fra 1960 til 1961
aendrede antallet af yngre skytter sig fra
18 til 120. Aret efter- i 1962 - var dette
tal faldet til 41. Man kan saledes se
nogle voldsomme svingninger i med-
lemstallet; men hvad er forklaringen?
Der kan vaere mange. Der var efterhan-
den mange fritidstilbud, sa der kom en
stigende konkurrence mellem de forskel-
lige idraetsgrene. Det kan dog ikke vaere
forklaringen pa sa stort et fald pa sa kort
tid. Personligt tror jeg (forfatteren), at for-
eningen ikke var forberedt- rigtigt gearet
- pa den invasion af b0rneskytter, der
kom i 1961. Fra 1964 er del gaet meget
bedre med at fastholde de unge skytter.

Rent organisatorisk var tilstandene nor-
male indtil 1959. Mellem 1959 og 1963
udskiftedes savel formaendene som de al-
mindelige bestyrelsesmedlemmer pa
stribe. N.C. Nielsen varformand frem til
1948, hvor han af!0stes af K. Lund, der
arbejdede videre med at skaffe forenin-
gen et skyttehus. Planerne fra slutningen
af besaettelsen om at indrette skydebaner
i et beskyttelsesrum pa domkirkepladsen
var stadig aktuelle. F0rst i 1952 kom der
gang i projektet pa Kirkebaekvej. Den 14.
november 1954 indviedes de 15 stk. 15
m baner pa Kirkebaekvej. Viborg Skytte
Forening havde fact et af Jyllands bedste
15 m anlaeg.

I 1945 stod man over for istandsaet-
telse af Undallslund efter tyskernes 0de-
laeggelser. Det var en vanskelig opgave,
da bade mark0rgrave og skydehus skulle
genopbygges. For at fa t0mmer eller sa
simpel en ting som s0m, matte bestyrel-
sen ans0ge Varedirektoratet om tilladelse
til at k0be disse ting til istandsaettelsen.
Man fik et blankt afslag. Dette forhin-
drede imidlertid ikke bestyrelsen i at
skaffe materialer til istandsaettelsen via
andre kanaler. Efter krigen gik man over
til udelukkende at skyde pa 200 m, hvor

det f0r havde vaeret 250 m, man sk0d
pa. Viborg Skytte Forening overtog ejen-
domsretten til materiellet i Undallslund
efter et m0de med Viborg Amts Skytte-
forening den 2. april 1946. Banerne i
Undallslund genindviedes den 29. juni
1946.

Staten gav i 1953 hele 548 kr. i erstat-
ning for de vaben, viborgskytterne havde
mistet ved konfiskeringen i august 1943.
Det fremgar ikke tydeligt, om denne er-
statning gjaldt for alle 74 rifler, eller det
kun var foreningens rifler. Hvis det var
erstatning for alle 74 rifler, havde man
faet 7,40 kr. pr. riffel. Det var man selv-
f0lgelig ikke tilfreds med; men det aen-
drede intet ved sagen.

Viborg Skytte Forening havde ingen
vaben i 1945. Man k0bte 6 reglemente-
rede salonrifler pa gevaerfabrikken i Otte-
rup. For at skaffe forskellige ting som
patroner og rifler byttede man sig frem
og tilbage. Foreningen byttede i 1946
med 30.000 salonpatroner mod 20.000
riffel patroner (6,5 mm) med skyttefore-
ningen i Herning. Fra anden side havde
foreningen et tilbud pa 30 stk. rifler mod
at give 3.000 stk. riffelpatroner. Dermed
fik man tyske erstatningsrifler sa tidligt, at
man kunne holde amtsskydning i som-
meren 1946. Senere fik man ogsa nogle
svenske gevaerertil lans. Hvor mange
svenske gevaerer, der kom til Viborg, er
ikke f0rt til protokols. Man havde rigeligt
med ammunition til langdistance, hvor-
imod det kneb gevaldigt med ammuni-
tion til salonriflerne. F0rst i 1952 kom
der et nyt reglementeret gevaer. Det var
en ombygget tysk Mauser mod. 1898,
hvor pibe og sigte var aendret. Det er
dette gevaer, der danner grundlaget for
skytteforeningsriffel model 1969, som vi
kender i dag. Der er siden 1952 kommet
bedre sigtemidler med klik (klik, sa man
ved n0jagtigt, hvor meget man flytter

48



Foreningens ,,stand" og skydebaner ved ,,Hobby-udstHlingen" i ,,Ekserserhuset" pa
R0devej i September 1951.

sine sigtemidler), et bedre skaefte og et
bedre aftraek.

Byskyttestaevnerne »genopstod« i 1952
og har vaeret afholdt hvert ar til i dag.
Man havde genoptaget korporationsskyd-
ningerne hver sommer allerede fra 1946.
Omkring 1947 begyndte man at dyrke en
ny skydning - feltskydning - del, der i
dag kaldes terraenskydning. Denne skyd-
ning er noget anderledes end de traditio-
nelle baneskydninger, idet skytten ikke
kender malenes afstand og skal skyde de
6 skud, der er pa hver station, pa tid.

Problemerne med at fa tilladelse til at
skyde i Undallslund fortsatte efter krigen.
Man fik tilladelserne alle arene frem til
1955. Da man fik tilladelse til at skyde i
Undallslund i 1955, fik man samtidig en
meddelelse fra byradet om, at man ikke

ville fa tilladelse i 1956. Man matte s0ge
et nyt areal til skydebaner. Langt om
lasnge fandt man et areal i et omrade ved
Finderupvej i Liseborg Plantage, som fra
gammel tid er kaldt Danerlyng - det
gamle kongehyldningssted. Her indviede
man i 1958 de nuvaerende skydebaner,
hvor man fik 14 baner pa 200 m og 10
baner pa 50 m. Der var endnu ikke no-
get, der hed pistolskydning. Banerne ind-
viedes den 14. juni 1958 med
flaghejsning og taler af bl.a. borgmeste-
ren. Pa billedet ses formanden For Vi-
borg Skytte Forening, Aksel Munch
Pedersen, ved indvielsen.

For at skaffe flere medlemmer deltog
Viborg Skytte Forening i en hobbyudstil-
ling i »Eksercerhuset« pa R0devej i Sep-
tember 1951. Pa udstillingen havde
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man, som billedet nedenfor viser, indret-
tet en stand med udstilling af pokaler,
skiver og vaben samt, en skydebane,
hvor udstillingens gaester kunne pr0ve
deres faerdigheder i skydning. Det ko-
stede, som skiltet viser, 25 0re for 3
skud. Denne skydebane indbragte 264
kr. Der var altsa afskudt 3168 skud, eller
1056 serier. Udstillingen gav 17 nye
medlemmer, hvoraf de 11 var unge.

Viborg Skytte Forening blev medlem af
De Samvirkende Idrxtsklubber den 20.
februar 1963. Dette medlemskab har vae-
ret aldeles gunstigt for foreningen, der
har faet megen stette til sine projekter fra
DSL

Udvidelse af opholdslokalerne pa Kir-
kebaekvej st0dte f0rst pa modstand fra
De Samvirkende Idraetsklubber. Forenin-
gen fik pa et m0de med formaendene i
De Samvirkende Idraetsklubber den be-
sked, at man ikke skulle regne med at fa
tilladelse til at udbygge banerne pa Kir-
kebaekvej. Tvaertimod kunne der opsta
problemer med at forblive pa Kirkebaek-
vej. Disse fremtidsudsigter er heldigvis
uaktuelle i dag, hvor man har lagt megen
energi i at udbygge og forbedre baner og
opholdslokaler.



1963-1988

En moderne forening

De sidste 25 ar (1963-1988) har vaeret
overordentlig gunstige for Viborg Skytte
Forening. Stabilitet har vasret et kende-
tegn for det organisatoriske omrade.
Mest kendetegnende for denne stabilitet
er vel nok, at der kun har vaeret to for-
maend i denne periode. Bj0rn Scheibye
blev valgt til formand i 1963. Som man
kan se af medlemskurven bag i bogen,
steg medlemstallet i Scheibyes formands-
periode fra 177 aktive skytter i 1963 til
373 i 1973. I Scheibyes formandsperiode
har man fact en stor tilgang af juniorskyt-
ter. Da E.A.V. Jeppesen overtog for-
mandsposten i 1973, fik foreningen ny
»nasring« fra firmaidraetten, der har tilf0rt
foreningen mange medlemmer. Pistolaf-
delingen har ogsa udviklet sig meget i de
sidste 15 ar og udg0r i dag en betydelig
del af foreningens aktiviteter og har tilf0rt
mange nye medlemmer. I denne periode
bliver det normalt med kvindelige skyt-
ter. Foreningen havde i 1913 asndret sine
love, sa kvinder kunne optages som al-
mindelige medlemmer. Denne vedtaegts-

asndring skyldes sandsynligvis loven om
kvinders stemmeret, som blev vedtaget i
1913. De f0rste aktive kvinder i skytte-
foreningen er dog f0rst registreret i 1940.
Det var to fr0kner, en gymnasieelev ved
navn Morville og en ekspeditrice ved
navn Grethe Fraerup, begge yngre skyt-
ter. Der har vaeret flere kvindelige med-
lemmer, saledes var vabenhandler Niels
Laursens enke, fru Dagny Laursen, opf0rt
som aktiv skytte i perioden 1951-1955.
Om fru Laursen virkelig sk0d, melder hi-
storien intet om. Kvindelige skytter er
dog f0rst blevet en helt almindelig del af
foreningen i perioden 1963-1988, mest
udpraeget hos pistolskytterne.

Foreningen er organisatorisk strammet
en del op. Som man kan se i afsnittet Vi-
borg Skytte Forening og andre organ/sa-
t/oner, er foreningen i dag inddelt i en
raekke udvalg. Samtidig har man med ti-
den faet oparbejdet en betydelig eksper-
tise i afvikling af store staevner. I de
sidste 25 ar har man afviklet mange dan-
ske og jyske mesterskaber pa savel riffel
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som pistol. De Nordiske Mesterskaber
1973 er vel nok del st0rste arrangement,
man har holdt, siden VM i 1914, og her
klappede alt, som del skulle.

Pistolskydning havde man i sin tid dyr-
ket i Viborg Salon- og Pistolskyttefore-
ning. Efter sammmenlaegningen mellem
Viborg Skyttekreds og Viborg Salon- og
Pistolskytteforening h0res der ikke noget
om pistolskydning f0r i midten af 1960'-
erne. Da Scheibye blev formand i 1963,
0jnede han, som chef for Hjemmevaerns-
region II, en chance for, at hjemmevaer-
nets motorordonnanser om vinteren
kunne fa en kaerkommen trasning i pistol-
skydning. Del var ikke saerlig populaert
blandt riffelskytterne og specielt ikke hos
bestyrelsen, der havde arbejdet med at
reparere banerne i takt med pistolskytter-
nes »haergen og 0delaeggelse«. Holger
Pedersen foreslog sammen med B. Aa-
skov (Aaskov Sport) foreningen at tage
pistolskydning pa programmet. Forenin-
gens bestyrelse var bestemt ikke varm
med ideen; man kunne slet ikke forestille
sig, at pistolskydning skulle blive en dis-
ciplin, som kunne traekke medlemmer
til. Trods denne maske lidt negative
holdning arbejdede man videre med
ideen. Aaskov bes0gte foreningen for at
vise nogle modeller af sportspistoler. Der
kom efterhanden gang i skydningen,
udend0rs pa 50 m banerne (der var
endnu ingen 25 m baner) og indend0rs
pa 15 m banerne. Til riffelskytternes
store irritation sk0d pistolskytterne i be-
gyndelsen pa samme tidspunkter som rif-
felskytterne; men man pr0vede at dele
skytterne etagevis, sa pistolskytterne sk0d
for sig, s§ deres st0rre mundingsknald og
flyvende hylstre ikke generede de »sarte«
riffelskytter sa meget.

Problemerne blev I0st ved at pistol-
skydning afholdtes torsdag aften fra vin-
tersaesonen 1968/69. Sa havde man ogsa

mere styr pa nybegyndere, der »dekore-
rede« bagbeklasdning, lysarmaturer og
andre effekter pa banen med vildfarne
projektiler.

Der var et forslag om indk0b af to pi-
stolertil foreningen i december 1968;
men pa et bestyrelsesm0de i april 1969
udsatte man del til naeste 15 m sasson -
pa grund af lang leveringstid ('/a ar). I
1969 valgtes Holger Pedersen som den
f0rste pistolskytte ind i bestyrelsen. Der
var i 1969 planer om at lave pistolbaner i
hullet bag volden pa 200 m banen; men
den endelige placering blev den, vi ken-
der i dag. Hullet til pistolbanerne blev
gravet i efteraret 1969, og skydehus pa-
begyndt om foraret og faerdiggjort i okto-
ber 1970.

I oktober 1970 deltog Viborg Skytte
Forening i en udstilling, »Sport og fritid«,
i Tinghallen, hvor der var mange interes-
serede bes0gende. Som man kan se pa
billedet, var der kun rifler udstillet; men
der viste sig ogsa at vasre mange interes-
serede til pistolskydning. I 1973 fik man
elektronisk duelanlasg pa 25 m banerne,
og senere fik man yderligere 10 pistolba-
ner. Da banerne pa pa Kirkebaekvej blev
udvidet i 1976, fik pistolskytterne deres
egne baner, sa de ikke laengere generede
riffelskytterne.

Der er i tidens I0b afholdt mange in-
struktionsarrangementer af pistolafdelin-
gen i Viborg Skytte Forening. Pistolafde-
lingen er i dag en meget velfungerende
enhed i foreningen. Det kan ogsa siges
om juniorafdelingen pa riffelsiden, me-
dens det i de senere har knebet meget
med at fa fat i eller holde fast ved riffel-
skytter pa seniorsiden. Der er i forenin-
gen nogle virkelig gode riffelskytter,
medens man mangier den solide bredde,
der skal til for at g0re sig gasldende ved
holdskydninger. Det har saledes vaeret
vanskeligt at stille hold ved adskillige by-
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Foreningens ,,stand" ved udstillingen ,,Sport og fritid" i oktober 1970.

skyttestaevner i de senere a r. Dette er
ikke en kritik rettet mod skydeudvalget,
men snarere en konstaterlng af, at riffel-
skydning generelt har del svaert i Dan-
mark. Foreningen har derfor anset del for
meget vigtigt at arbejde med sine junior-
skytter, da de fleste gode riffelskytter
»produceres« ved at uddanne dem fra
barnsben. Del er selvf0lgelig kedeligt, at
man mangier riffelskytter i seniorklassen
her og nu; men del lysner forude med
alle de juniorskytter, der om fa ar vil
vokse op i seniorklassen.

Foreningen er sa heldig at have to af
Danmarks bedste instrukt0rer inden for
savel riffel- som pistolskydning. Der taen-
kes her pa K.O. Andersen, der er en me-
get dygtig, rutineret og ofte brugt
instrukt0r inden for Dansk Skytte Union,
og Erik Jensen, der besidder de samme
kvalifikationer som K.O. Andersen. De
er selvf0lgelig ikke ene om asren for for-
eningens sportslige succes. Der er mange
andre dygtige ledere og instrukt0rer i for-
eningen, som ogsa skal have del i denne.

Banemasssigt har foreningen ingen
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Riffelinstruktion ved K. O. Andersen.

grund til at klage. Banerne i Danerlyng
er blevet udbygget adskillige gange i pe-
riodens I0b. Det har vaeret en stor fordel,
at man nu endelig har fundet baner, del
ser ud til, at man kan beholde i mange ar
fremover. Der er i dag et anlasg i Daner-
lyng bestaende af 20 stk. 25 m pistolba-
ner, 20 stk. 300 m baner, 14 stk. 200 m
baner og 24 stk. 50 m baner. Som del
kan ses pa luftfotoet pa siden overfor, er
der tale om et stort aniaeg med masser af
parkeringspladser og friarealer.

Det er ikke kun de udend0rs baner,

der er blevet forbedrede. Bygningen pa
Kirkebaekvej har gennemgaet en udbyg-
ning af savel baner som opholdsrum.
Hvis man sammenligner med luftfotoet i
forrige kapitel med fotoet pa siden over-
for, vil man kunne danne sig et indtryk af
udbygningen. Tilbygningen i 1976 gav 8
stk. 10/15 m baner i tilknytning til de op-
rindelige 15 stk. 15 m baner. Pistolskyt-
terne har fact de nye baner, hvor man
senere i 1983 fik en gave i form af et lys-
anlaeg til 30.000 kr. fra D.D.S.G. & I.
Anlaegget var et fors0g, der skulle danne
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skole for andre pistolbaner i landet. Lys-
anlasgget giver lys pa savel skiverne som
standpladserne. Det var et problem for
pistolskytterne at skyde pa riffelbanerne i
de f0rste ar, fordi pistolskytterne skal
bruge lys pa deres sigtemidler, og riffel-
skytterne kan ikke tale skarpt lys bagfra.
Derfor er det til glaede for begge parter,
at man nu har to forskellige baneafsnit.

Der har ogsa vaeret brug for disse ba-
neudvidelser. Foreningen har medlems-

maessigt vokset sig stor i perioden 1963-
1988. Fra de 1 77 medlemmer til de nu-
vasrende 535 er der virkelig et spring,

specielt da det er aktive medlemmer, vi
taler om. Det er ikke kun medlemsmaes-
sigt, man har markeret sig i byens idraets-
liv, der er ogsa sket meget pa den resul-
tatmaessige side. Viborg Skytte Forening
blev i 1983 udkarettil arets idraetsnavn
for Viborg og omegn, hvilket plejer at
vaeret noget, man udnaevner enkeltperso-
ner eller bestemte hold til.

Juniorafdelingen er blevet en selvstasn-
dig organisatorisk enhed. Der har vasret
mange aktiviteter i denne afdeling i de
sidste 25 ar, og der er kommet mange

nye aktiviteter til. Af disse nye aktiviteter

Foreningens f0rste ungdomsudvalg 1974. Fra venstre: Formanden Allan Laursen,
Poul Erik Larsen, Kim F. Madsen, Lene Andersen og Peter K. C0bel.
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kan nasvnes Jyllandsmesterskaber for
ungskytter, divisionsskydning om vinte-
ren, Ungskytte Cuppen, samt staevner
som f.eks. St. Bededagsstaevnet i Daner-
lyng. Inden for Jyllands Skytte Forbund
og Dansk Skytte Union har man pabe-
gyndt trasningslejre. Eteksempel herpa er
pasketurene til Nordtyskland, der er me-
get populasre. »Landskampene« mellem
Jyllands Skytte Forbunds juniorskytter og
Nordtysklands (Norddeutcher Schutzen-
bund) juniorskytter er en anden konkur-
rence, der har de asldste juniorers be-
vagenhed. Specielt spaendende er hele
atmosfaeren omkring udtagelsesskydnin-
gerne til dette jyske »landshold«.

Viborg Skytte Forening har fra 1967
(pa 300 m) og fra 1968 (pa 15 m) kon-
kurreret med skytter fra venskabsbyen
Hamar i Norge. I 1978 fik man en ny
venskabsklub i Uppsala Sportsskytteklub.
Man holder hvert ar en konkurrence mel-
lem Viborg og Uppsala, hvor man skiftes
til at vaere arrang0r. I 1988 kommer skyt-
terne fra Uppsala til Viborg for tiende
gang.

Det nuvaerende logo (bomaerke) stam-
mer fra omkring 1968 og er tegnet af
E.A.V. Jeppesen. Det er ikke muligt at
datere vedtagelsen af dette logo; men del
er foreslaet i juni 1968 og vedtaget mel-

lem juni 1968 og oktober 1971, hvor der
findes et billede af logoet pa udstillingen
»Hobby og Fritid« i Tinghallen. Der er i
1988 vedtaget et nyt design af samme
maerke, men med en anden type bogsta-
ver, en ny riffel og med en pistol under
riflen som tilf0jelse.

I 1969/70 pabegyndtes Dansk Skytte
Unions 15m divisionsturnering pa riffel.
Viborg Skytte Forening fik 2 divisions-
hold med fra starten, et hold i 1. division
og et hold i 2. Turneringen er lavet om
fra oprindeligt at vaere en turnering op-
delt i mindre omrader (kredse), hvor
kredsvinderne m0dtes ved de danske
mesterskaber for at finde den endelige
vinder. I dag rejser 1. divisionsholdene
rundt i landet og skyder »mod« hinan-
den. Foreningen har ogsa i dag et hold i
1. division.

Selv om foreningen har haft problemer
med seniorskytterne pa riffelsiden, har
man faet samlet et godt hold pa 300 m,
hvor man har vundet adskillige jyske me-
sterskaber og sidst i 1987 del danske me-
sterskab pa 300 m halvmatch for hold.
Det ma heller ikke glemmes, at forenin-
gen i 0jeblikket har et hold i Dansk
Skytte Unions 1. division i 15 m turne-
ringen. Pa pistol er del blevet til adskil-
lige danske og jyske mesterskaber pa
hold (Se listen over danske mesterskaber
bag i bogen).

Det er i de sidste 35 ar blevet en tradi-
tion at afholde vinterskydning pa 15 m i
januar maned — de senere ar kaldet Nyt-
arsstaevnet Det samme kan siges om Vi-
borgstasvnet, der siden 1973 har vasret
afviklet pa 300 m riffel og siden 1977
ogsa med 25 m pistol. Staevnet afvikles
hvert ar i maj maned.

Milj0problemer h0rer denne periode
til. Der er lukket mange skydebaner lan-
det over i de sidste 10-1 5 ar. I maj 1977
kom der klager over lydgener fra en af de
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naermeste lodsejere omkring Danerlyng.
Der blev foretaget st0jmalinger af skyd-
ningerne, som gav klageren medhold
over for skytteforeningerne. Kommunen
udarbejdede nogle restriktioner over for
skydning i Danerlyng, som man ikke
kunne acceptere fra skytternes side. Der
blev indgivet en klage til milj0ankenaev-
net, og samtidig optog foreningens for-
mand kontakt med klagerne. Det viste
sig hurtigt, at der ikke var langt mellem
skytteforeningens 0nsker og klagernes
krav, hvorfor man skrev en slags over-
enskomst, sa man kunne fa hele st0jsa-
gen bragt til ende hurtigst muligt. St0jsa-
gen fik en for Viborg Skytte Forening
lykkelig afslutning i august 1981, idet
man kan fortseette skydning som hidtil.

Der kom efterhanden problemer med
at fa skytterne til at skyde pa 200 m. For
at stimulere skydningen pa langdistance
begyndte man i 1971 at skyde I0rdag for-
middag og onsdag aften. I perioden
1967-1970 havde Viborg vundet byskyt-
testaevnet hvert ar, hvilket burde have sti-
muleret interessen for langdistanceskyd-
ning. /Endringen af skydedag hjalp lidt i
nogle ar; men problemet med mang-
lende tilslutning pa 200 m er i de seneste
ar vendt tilbage.

Viborg Skytte Forening har vaeret brugt
som vaerter ved et utal af danske og jyske
mesterskaber for ikke at tale om amtsme-
sterskaber, der oftest blev afviklet i Vi-
borg, indtil centret i Dalgas Plantage
blev anlagt af Viborg Amts Skyttefore-
ning. Efter afviklingen af de nordiske me-
sterskaber i 1973 har foreningen afviklet
en lang raskke staevner. Der har bl.a. vae-

Foreningen har ved flere lejligheder stillet
hold til den lokale ,,H3ervejsmarch" her
fra T971.

ret afviklet endnu et nordisk mesterskab
for juniorer i 1982. (5e afsnit om store
staevner i Viborg).

Viborg Skytte Forening har med tiden
faet et virkelig godt samarbejde med
pressen. Det gaelder bade Viborg Stifts
Folkeblad og Radio Viborg. Ofte bliver
foreningens staevner foromtalt af pressen,
hvilket giver meget mere opmaerksom-
hed om staevnerne, end man tidligere har
vaeret vant til. Der har i taet samarbejde
med Viborg Stifts Folkeblad vaeret afholdt
Viborgmesterskaber for »ikke skytter«.
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Opholdslokalerne pa Kirkebaekvej efter indvielsen af udbygningen i 7976.

,,Skyttehuset" pa Kirkebsekvej i vinterdragt.



Den f0rste fugieskydning for b0rn i 1968.





Skydebaner i Viborg

Udend0rs skydebaner

Foreningen har skudt pa en raekke for-
skellige skydebaner i Viborg by og om-
egn. Nedenfor vil der blive givet en kort
beskrivelse af de steder, hvor foreningen
har haft sine skydebaner.

Den f0rste skydebane kan vi ikke do-
kumentere; men i del jubilaeumsskrift,
foreningen udgav ved sit 100 ars jubi-
laeum i 1963, oplyses del, at den f0rste
skydebane la nord for N0rres0. Vi ved
kun fra indbydelsen til den f0rste praemi-
eskydning i Viborg Stiftstidende, at man
sk0d pit 300 alen (= 188,34 meter).

Hvor lasnge denne bane blev brugt
vides ikke. Pa et senere tidspunkt mellem
1867 og 1872 skyder man p3 lejet jord i
Helvegsdalen pa den 0stre side af N0r-
res0 ved Randers landevej. I april 1870
optager man forhandlinger om udvidel-
ser med ejeren af den bane, man benyt-
tede; men om der er tale om banen nord
for N0rres0 eller banen i Helvegsdalen er
usikkert.

Man har f0r troet, at man sk0d pa ba-
nen i Helvegsdalen til 1884. Del viser

sig, at man pa et tidspunkt mellem 1872
og 1879 har faet problerme med tilladel-
sen til at bruge denne bane. I 1879 be-
slutter bestyrelsen, at man skal ans0ge
om en ny skydebane. Senere i april 1881
fik P.K. Jensen og sergent Nielsen til op-
gave at finde et egnet sted til skydning pa
1.000 alen (= 627,80 meter). Om dette
lykkedes er ogsS usikkert; men den 25.
april 1879 besluttede bestyrelsen at flytte
skydebanen fra Overlund til sumpen
nord for N0rrem0lle. Hvordan disse ba-
ner har set ud og virket, kan vi kun gaette
os til. Man har muligvis skudt pa bar
mark i begyndelsen, som man gjorde
mange andre steder i landet, specielt i
landkredsene. I april 1882 afsatte man
50 kr. til skiver og opf0relse af to volde
med forbindelsesgr0ft, og 100 kr. til et
skur. Der indk0btes 4 jernbaneskure,
som sandsynligvis har tjent som skyde-
huse. Hvor mange standpladser der var
her, vides ikke. Forholdene har sikkert
ikke vaeret de bedste, idet man pa et be-
styrelsesm0de den 25. april besluttede at
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beholde banerne ved N0rrem0lle for
dette ar (1882) og senere holdt sin arlige
praemieskydning pa de militaere skydeba-
ner i Undallslund.

Man sk0d 0velsesskydninger pa disse
baner ved N0rrem0lle i 1883 og afholdt
alter sin arlige praemieskydning i Undall-
slund dette ar. Den 16. marts 1884 fore-
slog et bestyrelsesmedlem, at man for-
s0gsvis skulle holde skyde0velser pa de
militaere skydebaner i Undallslund, hvil-
ket godkendtes. Disse fors0g ma vaere
faldet heldigt ud, for den 6. august 1884
vedtoges det at saelge nogle genstande,
som foreningen havde anskaffet til skyde-
banerne ved N0rrem0lle.

Det vil altsa sige, at man permanent
har skudt pa banerne i Undallslund fra
1884. Der var standpladser pa 300 alen
(= 188,34 meter), hvor de yngre skytter
sk0d, og der var standpladser pS 400
alen (= 251,12 meter) for de aeldre skyt-
ter.

I 1892 rejste der sig det sp0rgsmal, om
foreningen kunne beholde skydebanen i
Undallslund, da militaeret flyttede til
deres nye skydebaner i Viborg Hede-
plantage (ved Koldingvej). Assistent
Vammen skulle ans0ge Krigsministeriet
om tilladelse til, at foreningen kunne be-
holde materiellet i Undallslund. Svaret
har sandsynligvis vaeret negativt, idet
man i marts 1894 draftede, hvor kredsen
skulle s0ge at indrette nye skydebaner.
Kredsen havde faet tilladelse til at skyde i
Undallslund i savel 1892, 1893, samt i
ma'nederne april, maj og juni i 1894. Be-
styrelsen besluttede at ans0ge savel Fi-
nansministeriet som Krigsministeriet om
tilladelse til at benytte militaerets nye sky-
debaner i Viborg Hedeplantage. Denne
ans0gning ma ogsa vaere afvist, idet Vi-
borg Skyttekreds fortsatte med at skyde i
Undallslund til 1957. Om man har k0bt
eller fSet det materiel, som militaeret evt.

har efterladt, eller selv k0bt og opstillet
nyt materiel, vides ikke.

I 1899 vedtog bestyrelsen i Viborg
Skyttekreds at overlade skydebanerne til
Viborg Amis Skytteforenings 6. hoved-
kreds mod en godtg0relse pa 2 kr. pr.
skiveopstilling, og i marts 1900 overdrog
man sa 27 skiveopstillinger med tilbeh0r
til Viborg Amis Skytteforenings 6. hoved-
kreds for 432 kr.

11911 udvidedes og fornyedes materi-
ellet i Undallslund meget. De nye baner,
der blev anlagt i 1911, var blevet sa
dyre, at arets Jyllandsfest gav et under-
skud pa 1.000 kr. - Viborg Amis Skytte-
forening gik ind og daekkede dette under-
skud samtidig med, at de overtog
ejendomsretten til materiellet.

11917 blev man tvunget til at finde et
andet sted at skyde, da man ikke kunne
fS tilladelse til at skyde i Undallslund
grundet skovarbejde. Kredsen fik en af-
tale om, at man kunne skyde pa Asmild-
kredsens 2 skiveopstillinger i Spangsda-
len for saesonen i 1917.

FraVMi 1914ogindtil 1921-22ejes
banerne i Undallslund af Danske Skytters
Landsforbund med 5/e og af Viborg Amis
Skytteforening med Ve. Efter at skydepa-
villonen i Undallslund (ikke den, vi ken-
der i dag - den har altid vaeret ejet af
Viborg Skydeselskab, der byggede den i
1884) var blaest omkuld ved en orkan
den 23. oktober 1921, overgik ejerskabet
af banerne vederlagsfrit til Viborg Amis
Skytteforening. Herefter skulle Viborg
Amis Skytteforening vedligeholde ba-
nerne.

Efter den tyske besaettelse 1940-45
matte man reparere banerne, der var nae-
sten totalt 0delagt. Det var ikke let, idet
man i juni 1946 fik afslag fra Varedirek-
toratet angaende indk0b af trae og s0m.
Det lykkedes dog pa anden vis at fa ba-
nerne istandsat.
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Undallslund 1914.

Viborg Amts Skytteforening ejede ba-
nerne (eller maske rettere materiellet til
dem). Ved et m0de med Viborg Skytte
Forening den 2. april 1946, overdroges
ejendomsretten til Viborg Skytte For-
ening. Der var da tale om 12 stk. 200
meter baner og 20 stk. 50 meter baner.

Trods besvasrlighederne fik man gen-
opbygget skydebanerne i Undallslund.
Der gik imidlertid kun nogle fa ar, inden
man i 1952 fik en skrivelse fra byradets
bepiantningsudvalg, hvori del henstille-

des til skytteforeningen om hurtigst mu-
ligt at begraense skydningen til hverdags-
aftener. Sa gait gik det dog ikke; men i
maj 1955 fik bestyrelsen for Viborg
Skytte Forening en meddelelse fra byra-
det om, at man ikke ville fa tilladelse til
skydning i Undallslund nasste ar, altsa i
1956.

Efter et m0de mellem beplantningsud-
valget og bestyrelsen blev man enige om
at s0ge et nyt sted til skydebaner.

Der har vasret tale om et omrade mel-
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Formand Aksel Munch Petersen ved indvielsen af banerne i ,,Daner/yng" 14. juni
1958.

lem Bruunshab og Rindsholm, og et
areal ved Veds0. Da ejeren af f0rst om-
talte areal kun ville udleje det et ar ad
gangen, var det ikke interessant for for-
eningen.

Man fik dispensation angaende skyd-
ning i Undallslund for sommeren 1957
samtidig med, at man fik arealet i Daner-
lyng, hvor man skyder nu.

Danerlyng
Omradet, hvor foreningen har sine sky-
debaner, har en spsendende historie. Der
hvor h0vdinge valgtes, og senere konger
hyldedes, der hylder vi i dag skydnin-
gens mestre. Danerlyng (ofte kaldet Dan-
nerlyng i avisen) er Jyllands gamle ting-
plads, hvor love blev vedtaget, og
kriminelle d0mt. Navnet Danerlyng er

fremkommet ved en misforstaelse, idet
det rette navn er Daneryg(e). Daneryg(e)
betegner selve den sten, hvorpa kongen
stod ved hyldningen.

Den 14., 15. juni 1958 indviedes ba-
nerne i Danerlyng. Det havde kostet ca.
18.000 kr. at bygge banerne, hvoraf
D.D.S.G. & I. gav de 6.000 kr.

I 1958 bestod anlaagget af 14 stk. 200
m baner og 10 stk. 50 m baner. Herefter
er der sket f0lgende af st0rre udbygnin-
ger og forbedringer:

1966: Cementering af standpladserne.
1971: 12 stk. 25 meter pistolbaner.
1971: el og vand indlaegges.
1973: 20 stik. 300 meter riffelbaner.
1973: pistolbanerne asndredes til 10

stk. pga. nyt elektronisk duelanlaeg.
1973: elektrisk skivetraek pa 50 m ba-

nen.
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1981: 10 stk. 25 meter pistolbaner
med duelanlaeg.

1982: 24 stk. 50 meter baner (de
gamle 50 meter baner er senere omdan-
net til boks og opholdslokale).

Der er her tale om et virkelig dejligt
anlaeg, der kan tilfredsstille de fleste be-
hov, en skytteforeningen kan have. Ba-
nerne i Danerlyng er det st0rste privat-

ejede (klubejede) baneanlaeg i Danmark.
Milj0- og st0jklager har man ogsa vae-

ret igennem i Viborg. Der var nogle lods-
ejere, der i 1977 indgav en klage over
st0jgener fra Danerlyng. Det viste sig
imidlertid, at klagerne mere var rettet
mod flugtskytterne, hvorfor sagen har
faet et gunstigt udfald for Viborg Skytte
Forening.

Luftfoto af „ Danerlyng" fra slutningen afGO'erne.
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I s/utn/ngen af 60'erne blev der bygget halvtag og k0kken pa banerne i ,,Danerlyng/'
E. A. V. Jeppesen og Erling S0rensen under arbejdet.

Standpladserne pa 200 m banerne f0r der blev st0bt gulv i 1966.



En aide to pistolbaner i ,,Danerlyng".

Bestyrelsen fremviser de fasrdige tegninger til udvidelsen af ,,Danerlyng" i 7973.



I

Rejsegilde pa 50 m banerne i 1982.
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,,Danerlyng" efter 1982.



Indend0rs skydebaner

15 meter:
Ved bestyrelsesm0de den 12. februar
1894 besluttedes det at afholde salon-
skydning i Block Nielsen's sal (beliggen-
de pa hj0rnet af R0devej og Skottenborg)
1-2 gange ugentlig. F0rste skydning
skulle vaere s0ndag den 18. februar
1894, og det skulle koste 5 0re for en se-
rie.

Det har ikke vaeret muligt at finde ud
af, om man overhovedet kom i gang med
at skyde pa 15 meter i Block Nielsens
sal. Vi ved derfor heller ikke, hvor laenge
man sk0d indend0rs med salonriffel i
disse lokaler. Detf0rste handgribelige
bevis for indend0rsskydning i Viborg
kommer med dannelsen af en ny skytte-
forening, Viborg Salon- og Pistolskyttefo-
rening. Man havde i Viborg Skyttekreds
s0gt efter lokaler, hvor man kunne skyde
indend0rs. Der var forgaeves s0gt om til-
ladelse til at bruge »Eksercerhuset«, men
man fik i januar 1920 tilladelse til at
bruge Latinskolens gymnastiksal.

Latinskolens gymnastiksal blev brugt til
15 m skydning fra den 25. januar 1920
til efterSret 1928. Pa dette tidspunkt skul-
le bygningen omdannes til byens biblio-
tek. Til alt held fik man gratis stillet
lokaler til radighed hos A/S Chr. Krogh's
Cigar- og Tobaksfabrik fra den 27. no-
vember 1927. Hvor laenge man sk0d her
er uvist.

Fra omkring 1935 sk0d man 15 m pa
Katedralskolens loft. - I Dansk Skytteti-
dende no. 4, 1936 side 27 annonceres
med den f0rste afdeling af 15 m matchen
den 23. februar pa Latinskolen. Pa Kate-
dralskolens loft havde man 2 stk. baner
til skydning pa 15 meter (efter inventarli-

sten fra sammenlasgningen mellem Vi-
borg Salon- og Pistolskytteforening og
Viborg Skyttekreds). Man havde sikkert
heller ikke brug for meget mere pa det
tidspunkt, idet foreningen kun havde 2
Remington salongevaerer og 1 pistol. Der
er sandsynligvis blevet flere baner i ti-
dens I0b, alt efter medlemstilslutningen.

Man havde allerede fra 1936 dr0mt
om at f3 egne lokaler til skydning pa 15
meter. Pa et bestyrelsesm0de den 8.
marts 1941 oplyses det, at man havde
s0gt oplysninger hos overbestyrelsen for
De Danske Skytteforeninger angaende
tilskud til opf0relse af et skydehus. Pa
samme m0de blev man enige om at ind-
hente tilbud og fS lavet tegninger til et
Scidant skydehus. Tilbuddet kom til at
lyde pa 21.500 kr. - og kommunen gav
tilsagn om en gratis byggegrund.

I 1942 oprettede man en byggefond.
Foreningens medlemmer gav hvert ar et
be!0b pa 1 kr. i ekstrakontingent til byg-
gefonden. Samtidig fik man en stor del af
byens handlende og virksomheder til at
yde st0rre og mindre bidrag til fonden.
Det lykkedes pa denne ma'de at f3 samlet
sa mange penge, at foreningens formue
var vokset til ca. 21.000 kr. i 1953.

Omkring 1945 fremkom der planer om
at indrette 15 meter skydebaner i et be-
skyttelsesrum pa Domkirkepladsen. By-
rcidets forslag var imidlertid dels for dyrt
og dels utilfredsstillende. Foreningen
matte vaere indstillet pa evt. at forlade
disse baner uden erstatning, sa det opgav
man. Der var i mellemtiden gaet 7 ar
med planerne omkring bunkeren.

I november 1952 blev man lovet en
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Kirkebaekvejf0r 1976.



Kirkebaekvej efter 1976.





Fra indvielsen af ,,Skyttehuset" pa Kirkebxkvej 14. november 1954. Laeg masr/ce t/7
at skivetraekkerne er forskellige i de to etager.

Elektriske skivetrask blev installeret i 1967.



S-.

byggegrund ved den nye sportsplads ved
Kirkebaekvej. Der var forhandlinger med
VFF om leje af deres kaelderlokaler i
deres nye klubhus pa Kirkebaekvej, men
VFF regnede med, at del ville koste 30.-
40.000 kr. at indrette sadanne skydeba-
ner, hvorfor lejen ville blive for h0j for
skytteforeningen.

Den 26. august 1953 modtog man teg-
ninger fra arkitekt M0ller, og i September
modtog man en materialebevilling med
den klausul, at man f0rst matte begynde-,
byggeriet den 1. oktober 1953. Den 7.
oktober 1953 tog man mod tilbuddene
pa byggeriet pa i alt 25.905 kr. Hertil
skulle lasgges indretning af banerne, sa
de samlede omkostninger kom op pa ca.
29.000 kr.

Man t0vede ikke lasnge, rejsegildet
blev holdtden 2. december 1953; men
selve indvielsen af banerne skete f0rst
den 14. november 1954. Man havde faet
et af landets bedste skydehuse med 15
stk. 15m baner. Man sk0d i to etager, og
skiverne skulle skytterne selv k0re ud til
kuglefanget med et system af snore og
handsving. Dette system havde helt
Sbenbare fordele, nar man havde skudt
en tier. Sa kunne man k0re skiven ind
meget langsomt, sa alle konkurrenterne
kunne n5 at se »vidunderskuddet«. Mod-
sat gik det, nar man havde lavet en otter
- s3 gik det meget hurtigt med at fa halet
skiven i land - nogle gange hurtigere end
de moderne elektriske skivetrask.

I 1963 udvidedes opholdslokalerne
med en tilbygning. Der blev dermed
mere plads til skytterne ved traeningen,
til generalforsamlinger eller andre sam-
menkomster. I 1965 I0ste man varme-
problemerne ved at fa tilsluttet fjernvar-
me. Elskivetraek kom i 1967. Herefterer
der kun sket mindre ting, indtil den store
tilbygning blev foretaget i 1976.

Skydehuset blev i 1976 udvidet med
332 m2 til en pris pa ca. 430.000 kr.
Herefter har man 23 stk. 15 m baner,
hvoraf de 8 fortrinsvis bruges som pistol-
baner. Der er gjort meget ud af disse ba-
ner, hvor man har eksperimenteret med
savel belysning som lydisolering. I 1983
fik foreningen et lysanlaeg til ca. 30.000
kr. af D.D.S.G. & I. Dette anlaeg var et
fors0g, der skulle danne skole for andre
danske pistolskydebaner. Tilbygningen i
1976 kom ogsa til at indeholde nye toi-
letter, kontor, samt en hall. Der blev la-
vet et nyt k0kken, samt et nyt boksan-
lasg.

10 meter:
De 8 pistolbaner, der blev bygget i 1976,
kan nemt aendres til 10m baner, hvor
man skyder med savel luftrifler som luft-
pistoler. Denne disciplin er endnu ikke
slaet helt igennem i Viborg.



Viborg Skytte Forening og
and re organ isationer

Foreningen er tilknyttet en lang raekke or-
ganisationer. For at g0re en lang historie
kort og for at give et bedre overblik vises
de organisatoriske tilh0rsforhold grafisk.

Oprindeligt var Viborg Skyttekreds kun
medlem af De Danske Skytteforeninger
(DOS). Da Viborg Amts Skytteforening
(VAS) blev dannet i 1869, kom Viborg
Skyttekreds ind under denne forening.
Kredsen blev dog 0konomisk frigjort fra
amtsskytteforeningen i april 1883, selv
om de organisatorisk var en helhed.

Senere, i 1895, blev man tilknyttet
sammenslutningen af jyske byskytte-
kredse, der f0rst kom ind i mere ordnede
og organiserede forhold i 1914. Der blev
holdt byskyttestasvner fra 1895 til 1939
og igen fra 1952 til i dag.

Da Viborg Amts Skytteforening i 1898
blev inddelt i hovedkredse, kom Viborg
Skyttekreds i 6. hovedkreds. Senere, da
Sailing Land Skytteforening I0srev sig fra
amtsskytteforeningen, kom 6. hoved-
kreds til at hedde 5. hovedkreds, hvilket
den stadig g0r. 5. hovedkreds har i dag

ikke nogen betydning organisatorisk; den
ma1 i dag betegnes som op!0st.

Danske Skytters Private Forening
(DSPF) blev oprettet i 1909. Denne for-
ening var den enkelte skytte medlem af,
ikke de enkelte skyttekredse. DSPF s0gte
fra starten at blive medlem af den Inter-
nationale skytteunion UIT (Union Inter-
national de Tir) og blev optaget i UIT ved
verdensmesterskaberne i Hamborg 1909.
Del var nemlig hovedformalet med for-
eningen at kunne sende danske skytter til
de internationale mesterskaber. I 1917
indtrSdte DSPF i Dansk Skytte Union (der
var oprettet den 24. juni 1913 under
navnet Dansk Salonskytte Union). DSPF
aendrede navn til Danske Skytters Lands-
forening (DSL) pa en ekstraordinaer gene-
ralforsamling den 13. oktober 1918, men
fortsatte under Dansk Skytte Union som
selvstaendig enhed. Hvornar DSL blev
»opslugt« er uvist; men den er omtalt sa
sent som i 1939.

Viborg Skytte Forening blev medlem af
Dansk Skytte Union, da foreningen op-
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rettedes i 1936 ved sammenlaegning mel-
lem Viborg Skyttekreds og Viborg Salon-
og Pistolskytteforening. Dette skyldes, at
Viborg Salon- og Pistolskytteforening var
medlem f0r sammenlaegningen.

lyllands Skytte Forbund blev under
navnet lydsk Skytte Forbund oprettet i
1924 som en protest mod bSde De Dan-
ske Skytteforeninger og Dansk Skytte
Unions ledelse og organisation. Forbun-
det blev ikke stiftet pa1 et m0de, men ved
skriftlig korrespondance. F0rst den 13.
September 1925 var der konstituerende

delegeretm0de i Silkeborg. Ved dette stif-
tende m0de aendredes navnet til lydsk
Sports-Skytte Union. F0rst i 1927 blev
Dansk Skytte Unions love aendret, sa
lydsk Skytte Forbund som navnet var sen-
dret til i 1926, kunne optages. Det nu-
vaerende navn lyllands Skytte Forbund
stammer fra 1927.

Viborg Skytte Forening blev optaget i
De Samvirkende Idreetsklubber (DSI).
den 20. februar 1963.

Nedenfor ses organisationsdiagram-
merne, der forhabentlig taler for sig selv.

Viborg Skytte Forening

Viborg Skytte Forening
E S T V R

R i f f e l - s e k t . skyde -udvh



De Samvirkende Idraetsforeninger

D A N S K IDRiETS F O R B U N D .

VIBOBG BYRAD

0KONOMIUDVALGET.

DE SAMVIRKENDE IDR£TSKLUBEER

De Danske Skytte Gymnastik &
Idraetsforeninger

DE DANSKE SKYTTE- GYMNASTIK- & IDRiETSFORENINGER

AMTSFORENINGER CA. 4o I HELE DANMARK + ENKELTE GRUPPER.



Dansk Skytte Union

DANSK IDR*TS FORBUN!

D A N S K SKYTTE ;

'r n h o l r n - s k y t td S j s l l a n d s - s k y t t l K b h . - s k y t t
F o r b u n d . • F o r b u n d . F o r b u n c i -



Store staevner i Viborg

Viborg Skyttekreds, Viborg Skytte For-
ening, eller hvad foreningen nu har hed-
det, har afholdt utrolig mange konkur-
rencer i de 125 ar, foreningen har
eksisteret. Der har vaeret et utal af almin-
delige praemieskydninger, man afholdt
faktisk en som afslutning hvert ar i okto-
ber maned. De store skyttefester med
deltagelse fra hele landet startede i skyt-
tebevasgelsens f0rste ar, men var ikke ar-
lige arrangementer. Derfor opstod der
efterhanden et behov for flere konkurren-

cer, maske nok specielt for byskytterne.
Byskyttestaevnet for de jyske byskytte-
kredse begyndte i 1895, og blev pa naer
nogle fa ar, hvor der var store landsstasv-
ner, holdt hvert ar frem til 1939. Viborg
Skyttekreds var med fra starten. Adolf
Lomholt mente selv, at han havde vaeret
den drivende kraft i oprettelsen af disse
staevner. Det var netop et byskyttestaev-
ne, som blev Viborg Skyttekreds f0rste
store staevne.
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Byskyttestaevnet 1898

Staevnet blev slaet stort op med skydning
i Undallslund og gymnastik pa Borgvold.
Man fik ud fra H. L0nborgs udkast lavet
specialprasgede medaljer i s0lv (10 stk.)
og bronce (20 stk.) med motiv af Viborg
byvaben. Man nedsatte 7 udvalg til udar-
bejdelse af arrangementet. Der blev trykt
800 stk. festprogrammer med kort over

Viborg og et billede af Baekkelund. Dette
f0rste byskyttestasvne i Viborg blev for-
eningen en dyr forn0jelse, idet staevnet
gav et underskud pa 600 kr. Bestyrelsen
matte tage et Ian i Handelsbanken, hvor
bestyrelsesmedlemmerne tegnede sig
som selvskyldnerkautionister.

Jyllandsstaevnet 1911

Dette Jyllandsstaevne blev afholdt i an-
ledning af De Danske Skytteforeningers
50 ars jubilaeum. Der deltog 800 skytter
og 400-500 gymnaster. Skydningerne fo-
regik i Undallslund og gymnastikken i
»Eksercerhuset« pa R0devej pa grund af
del darlige vejr. Gymnastikken skulle
have vaeret afholdt pa Borgvold. For at
afvikle staevnet havde man fact opstillet
ca. 100 skiveopstillinger i Undallslund.

Der blev skudt i tre stillinger, hvilket
ansas for voveligt pa dette tidspunkt, selv
om tre stillinger efterhanden havde vasret
brugt i nogle ar.

Viborg Skyttekreds var altsa ikke
ukendt med afvikling af store stasvner, da
man begyndte at snakke om at afholde
Verdensmesterskaberne i 1913 — kred-
sens 50 ars jubilaeum.

Verdensmesterskaberne i Viborg 1914

Den 18. internationale skyttefest blev af-
holdt i Viborg fra den 19. til den 26. juli
1914 pa skydebanerne i Undallslund.

Dette Verdensmesterskab i skydning

(herefter VM) blev del sidste inden 1.
verdenskrig, og del fore!0bigt eneste VM
afholdt i Danmark. Der blev f0rst afholdt
VM'er igen i 1921.
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Efter at den Internationale skytteunion
(Union Internationale de Tir- U.I.T.)
havde ytret 0nsket om, at Danmark skul-
le holde verdensstaevnet i 1913, havde
Viborg Skyttekreds tilbudt sig som arran-
g0r. Kredsen havde allerede i 1910 til-
budt sig som vaert for 1913-staevnet.
Viborg Skyttekreds skulle foruden sit 50
ars jubilaeum i 1913 holde store staevner
i 1911 og 1912, idet kredsen skulle af-
holde den almindelige jyske skyttefest i
1911 og byskyttefesten for jyske byskyt-
tekredse i 1912. Der blev anlagt ca. 100
baner for at afvikle disse staevner, sa man
mente at have kapaciteten i orden til et
verdensstaevne. Del var dog ikke uden
konkurrence, at man fik stasvnet, idet
Aalborg ogsa gerne ville afholde dette.

Formanden for Viborg Skyttekreds,
tandlaege Axel Schr0der, var villig til at
rejse til VM i Rom i 1911 for at saette sig
ind i afviklingen af en international skyd-
ning. Sagen blev dog udsat, idet staevnet
for 1913 gik til Ohio i USA, og initiative!
gik fra Axel Schroder til adjunkt Lomholt,
der var blevet ny formand for Viborg
Skyttekreds.

Det var en stor mundfuld for en lille
provinskreds som Viborg Skyttekreds.
Der skulle skaffes 15-17.000 kr. for at af-
vikle staevnet tilfredsstillende. Viborg
kommune havde givet tilsagn om 3.500
kr. til staevnet; men hverken staten eller
De Danske Skytteforeninger ville st0tte
staevnet 0konomisk. Til gengasld gav de
enkelte amtsforeninger og mange skyt-
tekredse st0rre og mindre tilskud til staev-
net, der blev fulgt med stor interesse ude
i landets skyttekredse. Skytterne kunne
f0lge med i forberedelserne, og hvordan
det gik gennem tidsskriftet Dansk Skytte-
tidende. I slutningen af marts 1914 hav-
de man samlet ca. 10.000 kr., sa der
manglede »kun« 5-7.000 kr.

Det passer dog ikke helt, at det offent-

lige ikke ville hjaslpe. Krigsministeriet
stillede ca. 70 stk. nye gevasr mod. 89 til
radighed for skytterne i den individuelle
konkurrence i halvmatch med militaerge-
vaer pa 300 meter. Statsbanerne havde
lovet alle udenlandske skytter 50% mo-
deration (rabat) ved rejser mellem graen-
sen og Viborg, K0benhavn og graensen
eller K0benhavn og Viborg. Graensen var
det samme som Frederikshavn, Gedser,
Vamdrup, Vedsted og Esbjerg. Hver til-
meldt udenlandsk skytte fik 5 rabatkupo-
ner, gyldige 15. juli - 3. august 1914.

Til staevnet fik man lavet et staevne-
maerke. Dette maerke er signeret H. L0n-
borg, en fotograf og kunstmaler fra
Odense (maske den fotograf L0nborg,
der sad i kredsens bestyrelse 1895-
1899?) og blev trykt pa Odense Lilografi-

VM-stasvnets maerke 1914 som /can ses /
originaludgave pa bagsiden afbogens
overtraek.

INTERNAnONADT
MARHES INTERfWnONAVX DEUR

VIBORG DANMARK191*
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Etafde 3 kort som va r indlagt i program/net ved VM 1914.



Orienferinffs-Xort
over

Viborg Omegn

Udgivet af

?. Y. Backhausen, Yiborg.

!. V. Bickhaisens i j i tg ra t ske Etallissimit. Vitorg.



Nr. 1. 300 m International Cevaersk/Ve.
Nr. 2. 50 m International Pistolskive.
Nr. 3. 250m Dansk Skive Nr. 1.
Nr. 4. 250 m % Figurm. Ringinddeling.
Nr. 5. 600 m 10-delt Skive. I modssetning den aim. 5-delte danske Skive Nr. 2's

maerkelige dimensioner (Diameter 1,88 m, Ringbredde 18,8 cm) gives denne
Skive Diameteren 2 m, Ringbredde 10 cm.

Nr. 6. 250 m 20-delt Trekantskive.
Nr. 7. W-delt Plet til ,,Pletskydning".



ske Anstalt. Det blev trykt i 10.000 ek-
semplarer og solgtes til 50 0re stykket,
hvilket var dyrt dengang. Maerkets st0r-
relse var 32x46 mm; men der tryktes
ogsa nogle st0rre eksemplarer til omslag
af staevnets skydeprogram.

For at forberede og afvikle staevnet pa
bedste made, nedsatte man et arrange-
mentsudvalg. Dette udvalg kom til at be-
st! af ledende skytter, dels fra Viborg
Skyttekreds og dels fra bestyrelsen af
Danske Skytters Private Forening, samt
en schweizisk leder og landsholdsskytte.

Arrangementsudvalget til VM bestod
af:

Adjunkt Adolf Lomholt (Viborg, formand
for Viborg Skyttekreds): Formand for ar-
rangementsudvalget — officielt hed del
»President, Directeur General du Con-
cours, Commissaire-General) aux Mat-
ches International^ - del lyder flot!
Advokat, Dr. Meyer de Stadelhofen
(Schweiz): Medhjaslper for generalkom-
missaeren (Lomholt) — Commissaire-Ge-
neral Adjoint.
Laege Lars /. Mac/sen (Randers, formand
for Danske Skytters Private Forening):
Formand for skydeledelsen — Vice-Presi-
dent, Directeur General du Tir
Ingeni0r Gerl0v (K0benhavn, naestfor-
mand for Danske Skytters Private For-
ening, samt redakt0r for Dansk Skytte-
tidende): Medhjaelper for hovedlederen -
Directeur-Adjoint du Tir
Ingeni0r H. Denver (Aalborg, formand
for Aalborg Amts Skytteforening): For-
mand for skivekontrol og mark0rledelse
— pa fransk Directeur General du Classe-
ment.
K0bmand Harald Hansen (Viborg, kasse-
rer for Viborg Skyttekreds): Staevnets kas-
serer - Tresorier-General.
Assistent Lauritz Vammen (Viborg, for-
mand for Viborg Amts Skytteforening):

Tilsyn med materiel og vabenkontrol -
Directeur du Materiel.

Der var ogsa et indkvarteringsudvalg, der
bestod af urmager P.M. Bach og bog-
handler Victor Christensen (Direction du
Logement).

Et stasvne som verdensmesterskaberne
skulle vanen tro ogsa have nogle kranse-
kagefigurer. /Erespraesidiet kom til at be-
sta af:

Stiftamtmand R. Howard Gr0n, Viborg
(staevnets praesident)
Generalmajor Krabbe (staevnets vice-
praesident)
Borgmester Glud (staevnets vice-praesi-
dent)
General I0jtnant G0rts (aerespraesident)
GeneralI0jtnant Tuxen (aerespraesident)
Generalt0jmester N0rres0 (aerespraesi-
dent)
Praesident for U.I.T. - Pierre Franqois-
Daniel Merillon (aerespraesident)
Verdensmesterskaberne fik f0lgende sky-
deprogram:
Der blev afviklet 3 skydninger i den In-
ternationale match.

Skydning A
Frit gevaer, 120 skud pa 300 meter til
den internationale 10-delte ringskive: 40
skud staende, 40 skud knaelende og 40
skud liggende.

Skydning B
Fri pistol 60 skud pa 50 meter til den
internationale 10-delte pistolskive.
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SkydningC
Gevaer 89 (armegevaer) 60 skud pa
300 meter: 20 skud staende, 20 skud
knaelende og 20 skud liggende.

Sidel0bende med verdensmesterska-
berne var der arrangeret et stort staevne
for alle danske skytter. Ved dette staevne
var der f0lgende skydninger:

Skydning D
300 m frit gevaer, international skive.
Skydningen var delt i to afdelinger, sale-
des:

Afdeling 1: for alle matchskytter og sup-
pleanter.
Afdeling 2: for alle danske skytter.
3 skud staende, knaelende eller liggende.
Indskud: 1 kr.

Skydning E
50 m fri pistol - serie pa 3 skud a 1 kr.
for alle danske matchskytter og supple-
anter, samt alle fremmede skytter.

Skydning F
250 m frit gevaer - 10 skud staende.
/Eldre dansk hovedskydning— internatio-
nal.
Indskud: 5 kr.

Skydning G
250 m, frit gevaer. Ny dansk hovedskyd-
ning- national. 4 skud staende, 4 skud
knaelende, 4 skud liggende pa 10 minut-
ter.

Skydning H
250 m reglementeret gevaer 89. Dansk
hovedskydning - national. 10 skud pa 3
minutter-fri stilling.
Indskud: 3 kr.

Skydning I
250 m, frit gevaer - fri stilling. Internatio-
nal. Hurtigskydning 1 minut-sa mange
skud som muligt.
Indskud: 2 kr.

Skydning K
250 m frit gevaer- skive nr. 4 (kvartfigur
med ringe) - international. Hurtigskyd-
ning — 8 skud p§ 5 sekunder.

Skydning L
250 m frit gevaer - 2 pr0veskud, 5 sta-
ende, 5 knaelende og 5 liggende. Natio-
nal kapskydning mellem
amtsskytteforeninger. 15 kapskytter pr.
amt hvoraf de 10 bedste gaelder.
Indskud: 10 kr. for hver forening.

Skydning M
300 m. Nationalt mesterskab (dansk me-
ster). Aben for de 50 bedste skytter sam-
menlagt efter skydning F+G-t-H + N.
Inskud: Intel.

Skydning N
600 m frit gevaer - international hoved-
skydning. 10 skud i fri stilling. Indskud:
5kr.
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Skydning O
250 m frit gevaer - skive nr. 6 (20-delt
trekant) - international serie. 4 skud i fri
stilling. Indskud: 1,50 kr.

Skydning P
250 m frit gevaer - jysk serie, national -
serier a 30 kort. 3 stSende. Indskud: 1 kr.

Skydning Q
250 m frit gevaer - skive nr. 7 - pletskyd-
ning—international. 1 skud staende. Ind-
skud: 25 0re.

Skydning R
National skydning - som skydning E.

Skydning T
250 m frit gevaer - national hovedskyd-
ning for landskytter (skytter fra skytte-
kredse pa landet). 3 skud staende, 3 skud
knaelende og 3 skud liggende. Indskud: 2
kr.

Skydning U
600 m frit gevaer - jysk serie - internatio-
nal. 3 skud i fri stilling. Indskud: 1 kr.

Skydning V
Kapskydning mellem danske byskytter.
50 skytter fra Sjaelland (med K0benhavn),
50 skytter fra de 0vrige 0er, 50 skytter fra
Jylland. Skydning L er gaeldende hertil.
Indskud: intet.

Skydning S
250m. Pr0veskud, international. 100re
pr. skud.

ft vue over banerne under VM 1914.
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Baneanlasgget var pa 26 baner til 300 m,
12-14 pistolbaner pa 50 m, 20 baner pa
250 m og 6 baner pa 600 m. Hele an-
laegget kostede ca. 7.000 kr. Det blev
dengang anset for at vaere det bedste sky-
debaneanlaeg, der nogen sinde havde
vaeret i Danmark, og det blev rost af
bade de danske og udenlandske skytter.
Ud over selve standpladserne var der
postkontor, kontor, toiletter, garderobe,
vaerksted for b0ssemageren, samt depot.

Stasvnet startede med en abningsh0jti-
delighed pa radhuset I0rdag den 18. juli
om aftenen. Abningen blev udsat pa
grund af forsinkelse af nogle af de uden-
landske skytter, der ankom i I0bet af I0r-
dagen. Stiftamtmand R. Howard Gr0n
holdt velkomsttalen - pa fransk.

S0ndag den 19. juli:
Denne dag var praeget af danske skytter.
Stasvnet blev et traskplaster, idet der var
henimod 1000 bes0gende fra Viborg og
omegn.

Mandag den 20. juli:
Da de fleste danske skytter var rejst hjem
for at passe deres arbejde, var det de In-
ternationale skytter, der praegede denne
dag. Mandagen blev fortrinsvis brugt til
at veenne sig til banerne. Der blev ogsa
trukket lod om banerne til naeste dags
match.

Tirsdag den 21. juli:
Den internationale pistolmatch (skydning
B) afholdes.

Onsdag den 22. juli:
Denne dag var der officiel frokost i det
ene restaurationstelt pa festpladsen for de
danske og udenlandske deltagere ved
verdensmesterskaberne. Der blev holdt
festtaler, hvor man roste sig selv og hin-
anden for dette vellykkede staevne.
U.l.T.s praesident sagde i sin tale, at man

Under VM fik de enkelte lande ved lodtraekning tildelt faste standpladser som her ses
omgivet med vabenskjold.

,,Den hvide dame" fremstillet af malermester Folmer Rud. lacobsen til aere for VM i
Undallslund 1914 og opstillet ved indgangen til banerne.





fra U.l.T.s side havde haft betaenkelighe-
der ved at holde staevnet i sa lille et land
som Danmark. Denne betaenkelighed var
gjorttil skamme. Efter frokosten afholdtes
U.l.T.s generalforsamling, hvor Finland
blev optaget i U.I.T.. Del blev ogsa ved-
taget, at man fremover kun skulle holde
verdensmesterskaber hvert andet ar. Man

vedtog ogsa, at der ikke skulle vaere stil-
lingsmesterskaber pa 300 m frit gevaer,
kun holdmesterskab og individuel me-
sterskab i helmatch (120 skud i tre stillin-
ger).

Om aftenen afholdtes en kirkekoncert i
Domkirken, hvor de fleste af de frem-
mede skytter var blandt tilh0rerne.

Danmarks gevserhold.

Fra venstre til h0jre staende: Kjaer-Madsen, A. P. Nielsen, N. Andersen; sidende:
Celtzer Petersen, Laege Madsen.

Der blev oprettet ,,Kongelig Postekspedition" pa banerne under VM 1914.
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Torsdag den 23. juli:
Den Internationale match med frit gevser
pa 300 m afholdes. Hver nation fik 2
standpladser. Der blev skudt staende og
knaelende denne dag. Om eftermiddagen
blev staevnet bes0gt af Hans Majestaet
Kong Christian X. Kongen besa bl.a. de
Internationale skytter pa 300 m banen og
gav inden sin hjemrejse en stor pokal til
staevnet. Pokalen skulle vaere en aeres-
praemie til vinderen af enkeltmandskon-
kurrencen med armegevaer pa 300 m.
Kongens bes0g varede i ca. 2 timer.

Fredag den 24. juli:
Denne dag afsluttedes gevaermatchen pa
300 m. Der manglede kun den liggende
stilling. F0r denne stilling var den senere
verdensmester Rene George 10 points
foran den regerende verdensmester Con-
rad Staheli. Der var dermed lagt op til en
spaendende afslutning.

Der var 9 nationer med i den Interna-
tionale skydning om verdensmesterska-
bet pa 300 m med frit gevaer.
Resultaterne blev:

Verdensmester i knaelende schweitzeren Conrad Stahli.

Det vakte nogen opsigt hos de udenlandske skytter at man under VM ogsa brugte
kvindelige ,,listef0rere".

Her ses frk. lohanne Pedersen fra Engelsborg.
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1 Schweiz 5025 points
2 Frankrig 4902 points
3 Danmark 4871 points
4 Holland 4772 points
5 Finland 4750 points
6 Italien 4716 points
7 Sverige 4564 points
8 0strig '4453 points
9 Belgian 4395 points

Individuelt blev helmatch og stillingerne
pa 300 m frit gevaer vundet af:

Helmatch:
Rene George, Frankrig 1056 points
StSende:
Rene George, Frankrig,
verdensrekord 348 points
Knaelende:
Conrad Staheli, Schweiz .. 357 points
Liggende:
Conrad Staheli, Schweiz .. 360 points

Rene George forhindrede hermed, at
Conrad Staheli fik sit syvende verdens-
mesterskab i helmatch. Staheli havde
vundet helmatchen ved VM i 1911,
1912 og 1913. Stahel i vandt den knae-
lende og liggende stilling, men matte
tage til takke med en andenplads i sta-
ende, 16 points efter Rene George, som
satte verdensrekord med 3 points. Han
sikrede sig med denne flotte staende
skydning ogs§ mesterskabet i den sam-
lede skydning med 1056 points, 7 points
foran den regerende verdensmester Con-
rad Stahelis 1049 points. Dette blev en-
den pa Conrad Stahelis mange verdens-
mesterskaber. Han vandt ikke siden et
verdensmesterskab, men nSede i alt at
vinde ikke mindre end 22 verdensme-
sterskaber.

Den tidligere danske verdensmester
Isege L.J. Madsen, Randers klarede sig al-
ter udmaerket. Han blev sammenlagt nr.

3 i helmatch med 1024 points og nr. 3 i
liggende med 356 points, nr. 5 i knae-
lende med 342 points, samt nr. 6 i sta-
ende med 326 points. Han deltog ogsa
pa det danske hold i skydning med fri pi-
stol. Her klarede han sig knap sa godt;
men han blev bedste danske skytte med
492 points, hvilket kun rakte til en place-
ring som nr. 21. Det danske pistolhold
blev »kun« nr. 6; men det var en frem-
gang for de danske pistolskytter.

Skydning B, international pistolmatch pa
50 m gav f0lgende resultat:
1 Italien 2518
2 Frankrig 2497
3 Belgien 2483
4 Svejts 2483
STyskland 2446
6 Danmark 2405
7 Holland 2328
8 Sverige 2164

Individuel placering:

1 Paul van Asbroek, Belgien 529 points
2 M. Brunner, Schweiz 528 points
3 Regaud, Frankrig 518 points

Verdensmesteren Paul van Asbroek stil-
lede ogsa op i 300 m frit gevaer. Her gik
det dog knap sa godt. Han sk0d kun 953
points — og fik en beskeden placering
som nr. 25. Paul van Asbroek havde i sin
tid vundet verdensmesterskabet i sta-
ende, hvor han med 326 points forbed-
rede verdensrekorden med 17 points,
van Asbroek var kendt som en meget
dygtig pistolskytte. Han havde f0r staev-
net i Viborg vundet verdensmesterskabet
i fri pistol i 1904, 1907, 1909, 1910 og
1912. Det lykkedes ham dog ikke at sla
sin egen verdensrekord pa 540 points,
der blev sat i 1912.
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Den Internationale skydning med arme-
gevaer, der kun var en individuel skyd-
ning, gav f0lgende resultat:

1 A.H. Bouwens,*
Holland 484 points

2 H.H. Bouwens,
Holland 467 points

3 Roberto Wafler,
Italien 464 points

4 Conrad Staheli,
Schweiz 464 points

1 staende:
Bouwens**, Holland .... 155 points

1 knaslende:
Thomsen***, Danmark .. 162 points

1 liggende:
Barbillat***, Frankrig 174 points

Medaljerne til dette verdensmesterskab
havde pa forsiden kongens billede som
motiv, og pa bagsiden allegorier (kvinder
med laurbaergrene, to skydende skytter,
og Viborg-prospektet i baggrunden).

Staevnet fik et heldigt udfald for en af
Viborg-skytterne, idet vabenhandler
Niels Laursen blev dansk mester ved at
vinde skydning M med 498 points i 57
skud. Dette mesterskab var ikke som de
andre, men det samlede pointstal for
skydningerne F+G + H + N + L. Laursen
vandt ved denne skydning stasvnets guld-
medalje. I skydning F blev Laursen nr. 2,
i skydning G nr. 4 (2 points fra vinde-

ren), og han vandt skydning V - skyd-
ning mellem danske byskytter - med 136
points.

L0rdagden 25. juli:
Pa denne dag fortsatte de danske skytter
deres tilstr0mning til banerne i Undalls-
lund. Der var sa mange skytter, at man
mStte forlaenge skydetiden p3 250 m til
kl. 19.00 om aftenen. Pa denne dag var
naesten alle de udenlandske skytter taget
hjem. Pa grund af den tilspidsede inter-
nationale situation (mordet i Sarajevo
den 28. juni), var en del af skytterne rejst
hjem over hals og hoved. En serbisk offi-
cer var f0rst pa ugen rejst hjem over Rus-
land, da han ikke turde rejse hjem gen-
nem Tyskland.

S0ndagden 26. juli:
Denne staevnets sidste dag summede ba-
nerne af travlhed. Der skulle skydes til
kl. 14; men der manglede stadig mange
skytter pi dette tidspunkt, sa man fort-
satte til kl. 17.

Praemieoverraekkelsen foregik kl. 17 i
et telt pa festpladsen, forestaet af staev-
nets praesident stiftamtmand Howard
Gr0n. Efter praemieoverraskkelsen erklae-
rede samme Howard Gr0n det Interna-
tionale skyttestaevne 1914 for afsluttet.

Det var sSledes en succesfuld afvikling
af verdensmesterskaberne, som foregik

I bogen The International Shooting Union
- official history 1907-1977 star broderen
H.M. Bouwens som vinder af halvmat-
chen.
Der er tvivl om, hvem der vandt den sta-
ende stilling. I Dansk Skyttetidende star
N.P. Pedersen som vinder, medens vin-
deren i U.l.T.s historic som omtalt oven-

for er Bouwens med 155 points- hvilken
af br0drene det var, vides ikke, da der
ikke er anf0rt initialer. En forklaring kan
vaere at den omtalte prasmie var forbe-
holdt en dansk skytte (?)
Disse vindere er opgivet i bogen The In-
ternational Shooting Union - official hi-
story 1907-1977.
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her i Viborg i 1914; men der gik mange
ar, inden alt faldt pa plads.

For del f0rste gav staevnet et st0rre un-
derskud, som Danske Skytters Landsfore-
ning matte optage Ian i Viborg Sparekas-
se for at daskke. Denne gaeld blev f0rst
indfriet i 1922. Staevnets reviderede
regnskab blev godkendt pa Danske Skyt-
ters Landsforenings generalforsamling
den 3. august 1920. Regnskabet var revi-
deret af kontorchef A. Jacob! og balance-
rede med 34.900,07 kr. Hvor stor
gaelden var efter staevnet, har det ikke
vaaret muligt at finde frem til; men den
ma have vaeret af en vis st0rrelse, da

man f0rst fik den tilbagebetalt i 1922.
Et andet problem var at fa sendt pras-

mierne til vinderne i udlandet. Det var
ikke muligt at fa en del af disse prasmier
sendt under garanti. I 1921 havde man
ikke fact afleveret de sidste praemier-
hvornar dette skete vides ikke.

De f0rste danske mesterskaber afholdt
i Dansk Idraetsforbunds regi foregik pa
banerne i Undallslund. Den 4. august
1918 holdt Dansk Skytte Union danske
mesterskaber i 300 m halvmatch. Dette
gentog sig i 1919, 1920 og 1922. De f0r-
ste DIF-medaljer, som er sa eftertragtede
i dag, blev altsa uddelt i Undallslund.



Fra kongebes0get. Kongen ta/er med den Internationale unions prsesident, general-
advokat ved Frankhgs H0jesteret, Merillon, der tillige erpreesident for Frankrigs
nat/'ona/e Skytteorganisation. Hr. Merillon baarer asreslegionens kors pa brystet og er
kleedt i den gragr0nne franske skyttedragt, som alle franskmsendene bar under hele
staevnet. Ogsa f.eks. ved stiftamtmandens middag bar M. og de andre indbudte
franskmsend denne dragt. I forgrunden kejserlig og kongelig rad M. Cerstle, Wien.



mange ar, der er gaet. Det vil dog f0re
for vidt at komme ind pa alle disse staev-

ner, og det vil sandsynligvis vaere aldeles
uinteressant for de fleste.



Nordisk mesterskab i Viborg 1973

Da Viborg Skytte Forening patog sig af-
viklingen af Nordisk mesterskab i 1973,
havde man kun 14 stk. 200 m baner, 10
stk. 50 m baner, samt 12 stk. 25 m pi-
stolbaner. Der var tale om en relativ lille
skytteforening i del jyske. Dette forhin-
drede ikke foreningen i at st3 for afviklin-
gen af staevnet.

Del hele startede omkring marts 1972.
Viborg Skytte Forening var blevet fore-
spurgt af Dansk Skytte Union via Jyllands
Skytte Forbund, om man ville og kunne
afholde Nordisk mesterskab 1973. F0r
man kunne svare bekraeftende pa dette,
skulle man have de fysiske rammer i or-
den. P3 et bestyrelsesm0de i marts 1972
havde man planer om at afholde pistol-
skydningen p3 Flyvestation Karup. Man
ville lave 10 ekstra og midlertidige 50 m
baner p3 de nuvaerende 200 m baner og
s0ge om 0konomisk hjaelp til at f£ bygget
300 m baner. i Det f0rste, man gik i gang
med, var at fci bygget 20 stk. nye 300 m
baner i Danerlyng.

Enden pa del hele blev, at Viborg
Skytte Forening fik bevilget 20 stk. nye
300 m baner. Hermed var de fundamen-
tale betingelser til stede for at kunne af-
vikle mesterskabet. Man fraveg et krav
om 20 pistolbaner p3 25 m og fors0gte,
om det var muligt at afholde mesterska-
berne med 12 baner.

Der blev foruden 300 m skydningerne
skudt 10 m luftvSben fra standpladserne
pi 300 m. Der blev opstillet midlertidige
50 m baner pa 200 m banerne, og der
blev indk0bt duelanlaeg til pistolbanerne.
Der blev sSledes 70 skydebaner ud af det
- 20 stk. 300 m, 20 stk. 50 m, 10 stk. 25
m og20stk. 10 m.

For at afvikle stasvnet mStte man traek-
ke pS alle foreningens medlemmer - ja
s&gar p§ disses venner og bekendte. En
del af juniorskytterne blev brugt som ski-
veskiftere, mark0rere eller flaghejsere
ved sejrsceremonierne. De nordiske skyt-
ter blev indkvartert pa bl.a. Teknisk Sko-
les kollegium, der virkede som hotel un-
der staevnet.

Staevnet foregik fra den 29. juni til den
3. juli 1973. Det var et dejligt sommer-
vejr under hele staevnet, hvilket gjorde sit
til, at staevnet blev sa vellykket.

Efter det nordiske mesterskab 1973
havde Viborg Skytte Forening et stort ba-
neanlaeg. Dette anlaeg har siden 1973
dannet rammen om mange st0rre og
mindre staevner. Af disse kan naevnes:
Verdensmesterskabet i militaer 5-kamp
(CISM) 20.-30. august 1973.
FlyvevSbnets mesterskaber 22. juni
1977.
5-landskamp 1977 mellem Schweiz,
Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Dansk Militaer Idraetsforenings landsskyt-
testaavne 24. September 1977.
Militaer Nordisk Mesterskab, samt DMIs
landsskyttestaevne 1979.
Militaer Nordisk Mesterskab, samt Flyve-
vSbenets mesterskaber i skydning 1981.
Nordisk Junior Mesterskab 29. juni-4.
juli 1982.
Nordisk Jernbane Mesterskab 25.-28. juli
1985 p3 300m.
Pistollandskamp Danmark-Norge 1986.
Danske Politimesterskaber august 1987.
Der har vaeret afholdt mange jyske- og
danske mesterskaber p3 foreningens ba-
ner i Danerlyng, og foreningen har af-
holdt et utal af amtsmesterskaber i de
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Nogle kendte Viborg-
skytter

I klubbens 125 arige historie, har der vae-
ret en del fremtrasdende skytter. Da der
ikke er plads til omtale af enhver, der har
vundet en konkurrence, er der kun med-
taget de mest i0jnefaldende medaljeslu-
gere.

Skytter som L. Vammen, Niels Laur-
sen, Niels Kalhave, Harald Hansen og
Marius Pedersen kan man laese om under
afsnittet om formasnd eller asresmedlem-
mer. Disse skytter er de mest ber0mte
skytter, foreningen har haft i aeldre tid.
Til eksempel kan man se pS billedet af
Marius Pedersen, hvad sadan en skytte
kunne samle sig af s0lvpokaler.

Hvis man ser pa, hvem der har hentet
mesterskaberne hjem til Viborg Skytte
Forening i de sidste 25 ar, er der specielt
3 skytter, der fortjener en omtale. Inden
disse 3 skytter praesenteres, skal absolut
naevnes den sterkeste skyttefamilie i for-
eningens historie, nemlig Scheibye fami-
lien.

Familien Scheibye take pa et tidspunkt
ikke faerre end 5 skytter, der kunne

danne deres eget hold til feltskydning.
De var alle fremragende skytter, specielt
Ulf og Finn Scheibye har vaeret meget
dominerende skytter pa 300 m pS lands-
plan. Ulf og Finn Scheibye var dog flyttet
fra foreningen, da de toppede for alvor.
Pa billedet herunder kan man se fru
Scheibye holde 0je med sin gruppe af
feltskytter.

iene Andersen begyndte at skyde alle-
rede som 5- eller 6-arig. Hun var en ret
dygtig skytte allerede fra barnsben, og
hun har konstant forbedret sig frem til i
dag. Lene har haft en afg0rende indfly-
delse pa den h0jnede standard inden for
dameklassen. Hun er en af de fa kvinder,
der skyder 200 - og 300 meter. Hun var
saledes med til at vinde holdmesterska-
bet p§ 300 m halvmatch for Viborg ved
Jyllandsmesterskaberne i 1987.

Lene har vundet et hav af mesterska-
ber, saledes 3 jyske mesterskaber som ju-
niorskytte. Hun har vundet f0lgende
jyske mesterskaber i dameklassen:
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Pa billedetses fra venstre: Bo Scheibye, Bj0rn Scheibye, Finn Scheibye, UlfScheibye
og Steen Scheibye.

5 individuelle mesterskaber i 60 skud lig-
gende pa 50 m standardriffel.

3 holdmesterskaber i 60 skud liggende
pa 50 m standardriffel.

8 individuelle mesterskaber i halvmatch
pa 50 m standardriffel.

1 individuelt mesterskab i 15 m standar-
driffel.

4 holdmesterskaber i 15 m standardriffel.
5 individuelle mesterskaber i 15 m fri rif-

fel.
3 holdmesterskaber i 15 m fri riffel.
1 individuelt mesterskab pa 10 m fri luf-

triffel.

Danske mesterskaber i dameklassen:

3 danske mesterskaber i halvmatch pa 50
m standardriffel.

1 dansk mesterskab pa 15 m fri riffel.

Lene har sidst vundet 1 jysk holdmester-
skab i 300 m halvmatch for seniorer.
Hun har desuden vaeret pa det danske
landshold mange gange.

Jacob Gr0nbaek er en anden af for-
eningens medaljeslugere. Jacob, der
stammer fra Herningegnen, kom i 1979
til Viborg Skytte Forening. Han har i de
sidste mange ar vaeret en af de bedste
langdistanceskytter i Danmark.
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Jacob har vaeret fast pa del danske 300
m landshold siden 1979 og har deltaget
ved NM 1979 i Sverige, NM 1981 i Eng-
land, NM 1983 i K0benhavn, EM 1983 i
Norge, NM 1985 i Finland, EM 1985 i

Jacob, Mads og Lene.

Schweiz, VM 1986 i Sverige, NM 1987 i
Norge, samt EM 1987 i Finland.

Af danske rekorder kunne man ogsa
remse en del op; men Jacob setter selv
mest pris pa 2 bestemte rekorder. I 1987

PM**;

•



slog Jacob den legendariske Ole Hvid
Jensens 23 ar gamle rekord i 40 skud
knaelende pa 300 m med et points til 183
points. Den anden rekord er 40 skud sta-
ende pa 300 m sat af Vagn Andersen ved
det f0rste europamesterskab, afholdt i
1969 i ,,Pilsen". Vagn Andersen sk0d den-
gang 372, medens Jacob forbedrede den
til 373.

Jacob har vundet falgende danske og
jyske mesterskaber:

1 gang dansk mester 50 m helmatch
hold.

1 gang dansk mester 300 m helmatch
hold.

1 gang dansk mester 300 m helmatch in-
dividuelt.

1 gang dansk mester 300 m 40 skud sta-
ende individuelt.

4 gange dansk mester 300 m 40 skud
knaelende individuelt.

2 gange dansk mester 300 m halvmatch
hold.

3 gange dansk mester 300 m halvmatch
individuelt.

3 gange jysk mester 300 m halvmatch
hold.

2 gange jysk mester 300 m halvmatch in-
dividuelt.

Jacob har vundet Margrethekaeden i
1978, 1984, 1986 og 1987, altsa 4
gange.

Pa billedet kan man se Jacob og Lene
med deres s0n Mads. Det er ikke en re-
klame for en nordfynsk vabenfabrik, men
et eksempel pa, hvordan skytter kan g0re
reklame for sig selv og andre. Skytter og
reklame vil man sikkert komme til at se
betydeligt mere til i fremtiden.

Pistolskydning er blevet en vigtig fak-
tor i Viborg Skytte Forening. Man har i
dag en velfungerende pistolafdeling med
en virkelig god bredde og nogle fa top-

skytter. Der er specielt to pistolskytter,
der fanger opmaerksomheden, og det er
Erik Jensen og Steffen Andreasen.

Erik er ikke kun kendt som en fremra-
gende pistolskytte, men i lige sa h0j grad
for sin instrukt0rvirksomhed. Erik har i
sin tid som pistolskytte vundet f0lgende
mesterskaber:

Danske mesterskaber
Fripistol 15 m hold, 1983.
Grovpistol 25 m hold, 1983.
Grovpistol 25 m individuel, 1977.
Grovpistol 25 m individuel, 1980.
Grovpistol 25 m individuel, 1982.
Standardpistol 25 m hold, 1987.
Fripistol 50 m hold, 1983.

lyske mesterskaber
Standardpistol 15 m hold, 1982.
Standardpistol 15 m hold, 1985.
Fripistol 15 m hold, 1982.
Fripistol 15 m hold, 1983.
Grovpistol 25 m hold, 1974.
Grovpistol 25 m hold, 1979.
Grovpistol 25 m hold, 1980.
Grovpistol 25 m hold, 1981.
Grovpistol 25 m hold, 1985.
Grovpistol 25 m individuel, 1973.
Grovpistol 25 m individuel, 1976.
Standardpistol 25 m individuel, 1970.
Standardpistol 25 m individuel, 1971.
Standardpistol 25 m individuel, 1972.
Standardpistol 25 m individuel, 1973.
Standardpistol 25 m individuel, 1984.
Silhuetpistol 25 m hold, 1985.
Silhuetpistol 25 m hold, 1986.
Silhuetpistol 25 m individuel, 1985.
Fripistol 50 m hold, 1984.
Fripistol 50m hold, 1985.

Steffen Andreasen er ogsa en alsidig pi-
stolskytte. Han har vundet f0lgende me-
sterskaber:
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Danske mesterskaber:

Standardpistol 25 m individuelt 1983.
Fripistol 15 m hold 1983.
Fripistol 50 m hold 1983.
Fripistol 50 m hold 1986.
Fripistol 15 m hold 1987.

lyske mesterskaber:

Silhuetpistol 25 m hold, 1983.
Standardpistol 25 m hold, 1984.
Silhuetpistol 25 m hold, 1985.
Silhuetpistol 25 m hold, 1986.
Fripistol 15 m individual, 1983.
Fripistol 15 m hold, 1983.

Fripistol 15 m hold, 1984.
Fripistol 15 m individuel, 1985.
Fripistol 15 m hold, 1986.
Fripistol 50 m hold, 1984.
Fripistol 50 m individuel, 1985.
Fripistol 50 m hold, 1985.
Fripistol 50 m hold, 1986

Pistolskytterne har hos kvinderne en nor-
disk mester i Tove Anh0j, der i 1981
vandt NM i finpistol, hold ved NM i Bi-
sley, England, sammen med Kirsten Bro-
ge og Bonnie Sandell.

Disse skytter har ogsa vundet tonsvis af
s0lv- og bronzemedaljer, men dem er
der ikke plads til i denne bog.

Erik Jensen. Steffen Andreasen.
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Skydeskiver

Langdistance:

De f0rste skydeskiver, man benyttede,
var lavet af en ramme, der malte 6 fod
pa hver led (altsa et kvadrat pa 1,88 x
1,88 meter). Pet denne ramme s0mmede
man et stykke laerred, som man pakli-
strede noget papir. Herpa malede man
en rund plet, tegnede et rektangel uden
om pletten, og et rektangel uden om det
f0rste rektangel efter givne mal. Hermed
havde man en tredelt skive. Pletten
havde, nar man sk0d pa 300 alens af-
stand (188,34 meter), en diameter pa 8
tommer (20,92 cm), og nJr man sk0d pa

400 alens afstand (251,12 meter), en dia-
meter pa 10 tommer (26,15 cm).

Om man brugte disse skivemal i Vi-
borg vides ikke. Man havde ingen trykte
officielle skiver pa det tidspunkt. Oven-
naevnte skivemal stammer fra den f0rste
danske praemieskydning den 24. oktober
1862 pa Enighedsvaarn i K0benhavn.

1866 gik man over til kvadratiske ski-
ver, eller maske mere n0jagtigt firkan-
tede skiver p3 500-600 alens afstand og
rektangulaere pa de 0vrige afstande.

1866 fik man 5 forskellige skiver:

inddeling uden

sk.nr.

1
2
3
4
5

afstand
i alen

100- 200
300- 400
500- 600
700- 900

1000-1500

h0jde

6'
6'
6'
6'
6'

skivens
bredde

2'
4'
6'
8'

12'

centre!
i kvadrat

1/2'

r
T/2'

2'
3'

om
h0jde

2'
3'
4'
5'
6'

centre!
bredde

r
2'
3'
4'
6'

(T = 1 fod = 0,31,3138535 meter)
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20"

12"

18 30"

I

4 Fod.

Traeffere i centrum gav 3 point, i indde-
lingen uden om denne 2 point og uden
for denne i skiven 1 point. Skytten fik et
point for hver gang, han ramte skiven
(trasffere), og dette point lagdes sammen
med de 0vrige points.

Det almindeligste var skydning pa ind-
til 400 alen. I Viborg Skyttekreds har
man skudt pa afstande fra 100 alen
(62,78 meter) til 400 alen (251,12 me-
ter).

I 1872 reduceredes antallet af skiver,
sa man nu kun havde tre forskellige st0r-
relser.

Point:
Traeffere i centrum (1. rektangel) = 4
point, 2. rektangel = 3 point, 3. rektan-
gel = 2 point og skud i skiven uden for
rektanglerne = 1 point. Hertil blev der
lagt 2 points for hver traeffer.

Disse skiver og skyderegler fra 1872
var i kraft indtil 1893. Efter disse 21 ar
var det blevet aktuelt at asndre pa savel
skiver som regler for at 0ge svaerhedsgra-
den.

1894 (1895):
8-delte skiver indf0rtes - der var tale om
aendring af den gamle skive nr. 1 's antal
af rektangler.

Skive nr. 1:
Centrum som f0r

De 0vrige inddelinger aendredes sale-
des, at:

to'er og tre'er halveredes, og eneren del-
tes i tre opdelinger = 8 opdelinger.
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-8 point pa den nye skive =
4 point p3 den gamle
6-7 points pa den nye skive =
3 point pa den gamle
4-5 point pa den nye skive =
2 point pa den gamle
1-3 point pa den nye skive =
1 point pa den gamle

4 Fod.

32,"

iff"

skive
nr.

1
2
3

af stand
i alen

1 00-400
500-800
900-

skivens
h0j

6'
6'
6'

bred

4'
8'

12'

1. inddeling
h0j

3'
5'
6'

bred

2'
4'
6'

2. inddeling
h0j

2'
31/2'

41/2'

bred

15'/2"

33"

4'

centrum
h0j

12"
2'
3'

bred

9"
1 y2"
2'

(T = 1 fod = 0,3138535 meter)
(1" = 1 tomme = 2,6154458 centimeter)

Til disse point fik man 2 point pr. traeffer
i skiven.

Del var frivilligt i del f0rste ar, om man
ville fortsaette pa de gamle skiver; men
fra 1895 ville man skaffe »trykte autorise-
rede skivebilleder«.

Skive nr. 2 og 3 aendredes ikke.
Samtidig (1894) gik man fra alen til

metermal. Der blev nu skudt pa:

100 meter (f0r 159 alen) mod skive nr. 1.
200 meter (f0r 319 alen) mod skive nr. 1.
250 meter (f0r 398 alen) mod skive nr. 1.

400 meter (f0r 637 alen) mod skive nr. 2.
500 meter (f0r 797 alen) mod skive nr. 2.
600 meter (f0r 956 alen) mod skive nr. 3.

Ringskiver:
Pa 300 meter har man skudt pa den
samme skive fra 1898 til i dag. Ved ver-
densmesterskaberne i 1897 sk0d man pa
en skive med de samme dimensioner,
men kun med 5 ringe. Ved verdensme-
sterskaberne Sret efter aendredes skiven
til 10 ringe. Skivens mal er:
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Skivens diameter = 1 meter.
10=10 cm, ringbredden er 5 cm.
Sort = ringene 10 til 5 (= 60 cm).
Indadtaelling.

100 - 2 SO M
stave NH.1_ _ _ f-oa 10-dELT

oe ei. ~S-O£LT salve
MAALftfE £8 CM
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D.D.S.G. &l.

I 1909 skulle skytter i klasse I (nybegyn-
dere og mindre 0vede skytter) udeluk-
kende skyde pa ringskiver.
Skytteforeningerne var ikke fulgt med
haeren, der var gaet over til ringskiver al-
lerede i 1902. I 1905-1906 arrangerede
man praemieskydninger pa ringskiver for
at vinde erfaring med disse. Der blev
nedsat et tremandsudvalg, som fik gen-
nemf0rt ringskiven for klasse 1 skytter
som frivillig ordning for 1909.

Grunden til, at man asndrede den sorte
retningsflade, som den kaldtes, var, at en
0strigsk kommission af 0jenlaeger og sky-
desagkyndige havde fundet ud af, hvilket
princip man burde f0lge ved konstruk-
tion af skiver. Den bedste skive ville for
de fleste skytters 0jne have en diameter
af 2 mm for hver meters afstand. Denne
regel ligger ogsa til grund for den benyt-
tede 300 meter skive. Del var ikke kun
0jnenes bekvemmelighed, der var arsag
til ringskivernes indf0rsel. Der var ogsa
tale om et retfaerdighedsprincip. Et skud i
et af hj0rnerne i rektanglet gav skytten
forholdsvis h0jere point, end ban ville
have faet med en ringskive. For at kom-
me denne uretfasrdighed til livs matte
man ga over til ringskiver.

Fra 1910 har man skudt pa ringskiver.
Disse skiver havde f0lgende mal:

Skive nr. 1:
(den samme som i dag)
10 delt ringskive diameter = 1,25 m,
ringbredde = 6,25 cm, 10, 9, 8, 7 er
sort. Skiven skulle bruges pa 100-250 m.

Skive nr. 2:
5 delt ringskive, diameter = 1,88 m,
ringbredde = 18,8 cm, 5, 4, 3 er sort.
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Skive nr. 3:
Skiven er en 10 delt ringskive af samme
dimensioner som skive nr. 1, men har en
!/4-figur som »plet«.

I dag er skive 2 og 3 gledet ud af pro-
gramme):, sa man kun skyder pa skive nr.
1 og kun pa 200 meters afstand. Der sky-
des ogsa pa 300 meter i D.D.S.G. & I.;
men her bruger man den internationale
300 meter-skive.

De st0rre skydecentre som Skalleb0lle
og Vingsted har fact elektroniske skiver;
men de har de samme dimensioner som
skive nr. 1 og den internationale 300
meter skive.

50 meter
D.D.S.G. &l :

1932-nu: Skive M/2 er en 10-delt ring-
skive, hvor kun 7 ringe (10-4) er trykt og
har en diameter pa 30,8 cm. Ringene
10-7 er sorte og har en diameter pa 152
mm.

Ringbredde:
Krydstier diameter er 16 mm
10erens diameter er 32 mm
9erens ringbredde er 18 mm
8erens ringbredde er 20 mm
7erens ringbredde er 22 mm
Gerens ringbredde er 24 mm
5-4erens ringbredde er 28 mm
Der taslles indad.

Kortdistance:
Rationelle og urationelle skiver:

En skive er rationel, nar alle ringe er
lige brede, og inderste rings radius er lig
ringbredden af de 0vrige ringe.

Internationale skiver 50 m:
1929-1958: 10 ringe, 10-4 sort, ring-
bredde 10 mm (10 = 2 cm).
1958-nu: 10 ringe, 10-4 sort, ringbredde
8'/3 mm (krydstier = 1 mm, 10 = 12,4
mm).
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15 meter
Dansk Skytte Unions skive
model 1931
1931-1984:
10'erens diameter er 16,7 mm.
9'eres ringbredde er 10,75 mm.
8'erens ringbredde er 10,90 mm.

Ringbredden for hver ring fra 7-1 er 11
mm. (Normalt trykkes kun ringene 10, 9,
8, 7 samt 6).
Sort = ringene 10, 9, samt lidt af 8'eren
= 41 mm.
Skivens diameter er 58,5 mm.

Dansk Skytte Unions skive
model 1968
1968-nu:
Krydstierens diameter er 2 mm (er f0rst
kommet til i 19?).
10'erens diameter er 11 mm.
Ringbredden for hver ring fra 9-1 er 2,5
mm.
Sort = ringene 10-4 = 41 mm.
Skivens diameter er 58,5 mm.

K—
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D.D.S.G. & I.'s skive model
1984:
Skiven er en hardt tiltrasngt erstatning af
den gamle skive, der var fra 1931.

Der er kun trykt ringene 10-6.
Krydstierens diameter er 9 mm.
10'erens diameter er 13 mm.
9'erens ringbredde er 6,5 mm.
Ringbredden for 8, 7 og 6 er 10 mm.
Sort = 10, 9 og 7,3 mm af 8'eren = 40,6
mm.

Markering

1872

1894

L. ._!
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Pistolskiver

Pistolskiverne er meget lette at overskue.
Der er egentlig kun tre forskellige skiver
til baneskydning med storkaliber og cal.
22.

Den aeldste skive er den internationale
50 m skive, der har vaeret brugt til skyd-
ning med fripistol pa 50 m. I de f0rste ar,
hvor der afholdtes verdensmesterskaber
(fra 1900), sk0d man med revolver; men
fra 1905 blev det tilladt at skyde med pi-
stol cal. 22, altsa det, vi kender som fri-
pistol i dag. Skiven til 50 m pistolskyd-
ning har altid Vceret den samme. Man
bruger den samme skive til prascisions-
skydning pa 25 m, med alle kalibre.

International reduceret
pistolskive til 15 m:
10 delt ringskive, diameter = 50 cm,
ringbredde = 0,75 cm, for 1-9, medens
10 = 1,5 cm i radius (altsa den dobbelte
ringbredde). Det sorte = 10-7 (7,5 cm).

Der taelles udad.

Silhuet- og duel skiver
Skiverne til Silhuetpistolskydning har

aendret sig en hel del gennem arene. Der
er i dag kun en rektangulaer skive tilbage
af den oprindelige helfigurskive, nemlig

L

1924 1935 1937 1974
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forsvarets skive 1 5 c, der er asndret til ci-
vilt brug.

Man sk0d oprindelig 6 skud pr. serie
pa 30 m afstand - de seks skud bar sik-
kert noget at g0re med tromlerevolverens
6 skud i tromlen. Senere aend redes af-
standen til 25 m og senere igen til 5
skuds serier. Der skydes serier pa tiderne
8 sekunder, 6 sekunder og 4 sekunder —
4 serier i hver tidsgruppe.

Som det kan ses nedenfor, har skiven
udviklet sig fra at vaere en soldat, over
silhuetter af en mand set skrat fra siden
til mere og mere abstrakte figurer. I dag
er der kun torsoen tilbage - et rektangel
midt pa kroppen ...





Reglementerede vaben

Fra 17 mm til 5,6 mm

Tapriflen model 1848
Tapriflen var i den f0rste tid eneste lov-
lige vaben sammen med Minieriflen i
skytteforeningerne. Nogle taprifler stam-
mede fra den danske haer, andre var
krigsbytte fra Insurgenterne i 1848 (Insur-
genterne var opr0rerne i hertugd0m-
merne Schleswig-Holstein og Lauen-
burg). De erobrede taprifler blev udbo-
rede til kaliber 17 mm.

Kaliber: 17 mm
Forlader.

Minieriffel/skytteforeningsriffel
M/1861
Fransk militaerriffel, som blev ombygget
af major Kaufmann og b0ssemager Ce-
org Christensen til Skytteforeningsriffel
model 1861. Var del f0rste vaben i skyt-
teforeningerne og var i brug frem til ca.
1880.

Kaliber: 12,17 mm (nogle eksemplarer
fra haeren var pS 17,8 mm).
Laengde: 47 tommer (122,9 cm).
Vaegt (uden bajonet): 7% pund (3,625
kg).
Antal riffelgange: 6 h0jresnoede med 42
tommers stigning.

Ammunition: Helst0bte blykugler-
hjemmelavede eller fabriksfremstillede.
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Sigtemidlernes afstandsmuligheder: 100-
1000 alen.
Forlader.
Pris: 25-30 rigsdaler.

Remington model 1867
Kaliber: 11,4 mm (senere modificerede
modeller med kal. 11,35 mm).
Vaegt (uden bajonet):
Antal riffelgange: 5 stk. med 71 cm stig-
ning, (8 stk. med 30 cm stigning i den
modificerede).

Ammunition: helst0bte biykugler- hjem-
melavede eller fabriksfremstillede.
Randtasnding: (senere aendret til center-
taending).
Projektilets omdrejnignstal i sekundet:
ca. 540.
Mundingshastighed (Vo): 400 m/sek.
Sigtemidlernes afstandsmuligheder: op til
800 m.
Bagladegevaer (enkeltskuds).
Pris: ca. 30 rigsdaler (ca. 60 kr.).

•••I

HI!

Gevaer model 89
(Krag-J0rgensen)
Kaliber: 8 mm.
Laengde: 2 alen 3 tommer (133 cm).
Vaegt (uden bajonet): 4,25 kg.
Antal riffelgange: 6 h0jresnoede med 30
cm stigning.
Ammunition: Kappeklasdt - sakaldt
rundskarp.
Mundingshastighed (Vo): 620-770
m/sek.

Projektilets omdrejningstal i sekundet:
ca. 2070.
Sigtemidlernes afstandsmuligheder: op til
1400 m (med kasrv 1500-2100).
Reglementeret aftraaksvaegt: ca. 4 kg.
Bagladegevasr med og uden magasin.
Eneste reglementerede gevasr i perioden
1941-1951.
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Skytteforeningsgevaer model
1928 (finskydningsgevaer)
Mod. 1928 var en modificeret mod. 89.
Den havde en tykkere pibe og lukkede
sigtemidler.

Otterup model 1952 (m/52)
Skytteforeningsgevaer bygget op omkring
den tyske Mauser M/98.

Der er i tidens I0b foretaget st0rre og
mindre aendringer pa mod. 52, sa man i
dag st0der pa betegnelserne Otterup mo-
del 1958 (M/58), Otterup model 1963
(M/63), og Otterup model 1969 (M/69).

Otterup model 1969 har
f0lgende specifikationer:
Kaliber: 6,5 mm eller 7,62 mm
Vaegt: 4,3 kg
Laenge: 120 cm
Antal riffelgangen: 6 h0jresnoede
Sigtemidler: 1 klik flytter 1 cm pa 100
meter, der kan justeres op til 600 meter.

Bagladegevaer med magasin til 5 skud
(mauserlas).

127



Sauer model 200 SIR
(model 1989)
Fra 1989 indf0res der et faellesnordisk
gevaer fra gevaerfabrikken Sauer i Vest-
tyskland.

Med Saur 200 SIR (Scandinavian Tar-
get Rifle), har man naermet sig indf0rel-
sen af UlT-standard. Der er tale om et
virkelig godt gevaer, som de danske skyt-
ter forhabentlig vil fa megen glaede af.
Det indf0res og leveres f0rst i 1989.

Specifikationer:
Kaliber: 6,5 mm eller 7,62 mm.

Vaegt: 5,5 kg.
Laengde pa piben: 67 cm.
Riffelgange: Stigning pa 22 cm.
Sigtemidler: Bagest er del det norske
Busk-sigtemiddel, derflytter 1 cm pa 100
meter pr. klik. Bageste sigtemiddel sidder
pa en skinne, sa placering kan justeres i
laengderetningen.
Aftraeksvaegt: mellem 1,3 og 1,7 kg (ju-

sterbart).
Bagladegevaer med magasin til 5 skud.
Skaefte: Bauer- UIT skaefte.

Reglementerede salonrifler
Otterup salonriffel model 1924
Vaegt: ca. 4,5 kg.
Laengde: 109,5-112,5 cm.
Kaliber: 5,6 mm (22 long rifle).
Riffelgange: 6 h0jresnoede.
Enkeltskudsriffel.

Siden denne model 1924 har der vaeret
forskellige aendringer af denne grundmo-

del. Der findes en Otterup salonriffel
model 1933, en Otterup salonriffel mo-
del 1958 og en Otterup salonriffel model
1969. Model 1969 fik et nyt skaefte, som
ogsa bruges i dag. Otterup salonriffel
model 1977 er som den foregaende mo-
del, med et nyt S&L aftraek.
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Formaend 1863-1988

Riffelskytteforeningen for
Viborg By og Omegn,
Viborg Byes Skyttekreds,
Viborg Skyttekreds
samt Viborg Skytte Forening

1863-1864 J.C.F. Preisler, k0bmand
1867-1869 E.L.F. Kock, borgmester
1869-1870 H.R. de Klocker, oberst
1870-1879 H.H. Lefolii, rektor
1879-1895 L.K. Villesen, m0lleejer
1895-1902 A.C.C. Lomholt, adjunkt
1902-1907 P.K. Jensen, bogbindermester
1907-1911 A. Schr0der, tandlaege
1911-1919 A.C.C. Lomholt, adjunkt
1919-1928 H. Hansen, k0bmand
1928-1936 A.L.H. Gertz, b0ssemager
1936-1942 K. Lund, officiant
1942-1948 N.C. Nielsen, botaniker
1948-1957 K. Lund, overofficiant
1957-1959 A. Munch Petersen, civilingeni0r
1959-1960 B.H. Davidsen, konsulent
1960-1961 C. Mogensen, fuldmaagtig
1961-1962 K. Pedersen, grosserer
1962-1963 S. Rasmussen, mont0r
1963-1973 B.A. Scheibye, oberst
1973- E.A.V. Jeppesen, seniorsergent

131



Viborg Salon- og Pistol Skytteforening
1920-1936

1920-1926 H.P. Pedersen, mekaniker
1926-1927 B. Bertelsen, konsulent
1927-1928 Chr. Jensen, toldassistent
1928-1929 H.Hansen, k0bmand
1929-1936 B.H. Davidsen, landbrugskonsulent
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Preisler, Jens Carl Frederik:
* 31. august 1826 i Hinge
+ 7. September 1870 i Viborg

Preisler, der var kabmand og brandkap-
tajn i del lokale brandvaesen, blev Viborg
Skytte Forenings, eller rettere Riffelskytte-
foreningen for Viborg By og Omegns f0r-
ste formand. Da foreningen ingen skriftli-
ge kilder harfra perioden 1863-1867,
ved man ikke, hvor laenge han fungerede
som formand; men det ma antages, at
skydningen var indstillet i 1864 og frem
til 1867, hvor foreningen genopstod. Det
var f.eks. ikke Preisler, der opfordrede til
optagelsen af skydning i Viborg Stiftsti-
dendei 1865.

Preisler er sidst registreret som medlem
(passivt) i 1868.

Preisler slog sig ned som k0bmand i
Vestergade i 1851. Han k0bte senere

k0bmand M0llers ejendom i Mathias-
gade ved siden af Klubben i 1856 og ny-
byggede den.

Jens Preislers navn st0der man tit pa i
annoncespalterne i Viborg Stiftstidende
fra denne periode. Han har sikkert vaeret
en driftig forretningsmand, der ofte hav-
de tilbud pa forskellige varer.

Jens Preisler blev gift den 25. novem-
ber 1825 i Udbynedre med Christiane
Marie Nicoline Brock Bie.

If0lge optegnelser pa Lokalhistorisk Ar-
kiv for Viborg kommune d0de Jens Preis-
ler den 7. September 1870 af tuberkulo-
se, og if0lge Viborg Stiftstidende blev
han begravet den 12. Septembers.!.
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Kock, Emil Laurits Frederik:
* 1. august 1828 i Helsing0r
t 23. oktober 1913 i K0benhavn

Kock blev f0dt i Helsing0r, og var s0n af
klokkerved Olai Kirke, Peter Cornelius
Kock og Anne Dorthea Larsen.

Kock blev student fra Frederiksberg i
1847, og han fortsatte med at studere
jura. Han blev cand.jur. den 13. juni
1854 (l.h.). Herefter har han vaeret be-
skaeftiget i del islandske Departement.
Den 15. august 1857 blev han sorenskri-
ver pa Faer0erne, og fa dage efter den
19. august 1857 blev han gift med Metha
Henrica Marie Schmidt. /€gteskabet va-
rede kun kort, idet Metha d0de den 13.
december 1859 i Thorshavn.

Kock giftede sig igen 16. oktober 1861
pa Faer0erne med Maren Vangine Djur-
huus. Han virkede pa Fasr0erne, til han
den 17. november 1865 blev Borgme-
ster, Byfoged, By- og Raadstueskriver i
Viborg. Denne stilling havde han til den
15. januar 1871, hvor han afskediges
med virkning fra den 31. marts 1871 pa

grund af darligt helbred.
Den 6. maj 1876 blev Kock udnaevnt

til auktionsdirekt0r under Landover- samt

Hof- og Stadsretten i K0benhavn, hvilket
han forblev indtil han afskedigedes den
7. april 1893, 65 ar gammel.

Kock blev Viborg Byes Skyttekreds' an-
den formand. Han blev valgt til formand
i juni 1867 og virkede som sadan til om-
kring den 8. april 1869, hvor han gik af
som formand af helbredsmaessige grun-

de.
Selv om Kock stammer fra en periode i

foreningens historic, hvorfra vi har for-
handlingsprotokoller, har han ikke efter-
ladt sig sasrlige spor. Det er derfor ikke
muligt, attillaegge ham nogen bestemt
betydning for foreningen.
Kilder:
Viborg Stiftstidende 8. april 1869
A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen:
Candidati og Examinati Juris 1736-1936.
Candidati Politices 1852-1936.
Candidati Actuari 1932-1936 (K0ben-
havn 1955).
L.F.C. Krogh:
Skyttesagen i Danmark 1861-1911 side
164, (K0benhavn 1911).
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de Klocker, Hans Ran0e:
* 15. marts 1818
t 9. September i Fredensborg

de Klocker, som var oberst i haeren,
overtog formandsposten for Viborg Byes
Skyttekreds i 1869. Han blev samme ar
den f0rste formand for Viborg Amis Skyt-
teforening. Maske pga. sidstnaevnte for-
mandspost fratradte de Klocker posten
som formand for Viborg Byes Skyttekreds
i 1870. Han fortsatte som formand for
amtsskytteforeningen, indtil han gik pi
pension i 1883.

de Klocker var altsa formand for Vi-
borg Byes Skyttekreds 1869-1870, og er
siden opf0rt som passivt medlem af kred-
sen 1872-1879. Herefter fortaber hans
forhold til kredsen sig i fortidens m0rke.

de Klocker, der stammer fra en tysk
adelig familie, var soldat af profession.
Han blev den 1. maj 1831 kadet, 1.
marts (eller 1. maj) 1837 sekond!0jtnant
a la suite i Kongens Regiment, 18. april
1838 ansat i Fynske Infanteriregiment. 1.

juli 1842 i 9. Bataljon, 3. juni 1844 pre-
mier!0jtnant i 17. Bataljon, 31. august
1846 forsat til 1. Bataljon, 22. februar
1848 til 14. Bataljon, 1. marts 1849 til
10. Bataljon, 26. april 1849 kaptajns ka-
rakter og anciennitet, 10. januar 1850
(ansat i reservebataljon) kaptajn II, 25.
november 1850 Ridder af Dannebrog,
19. august 1855 kaptajn I, 1. oktober
1863 ansat i 15. Bataljon, 18. September
1867 afsked som major, 14. januar 1868
oberst i fodfoldets forstaerkning (chef for
39. Bataljon), 14. marts 1883 afsked og
udnasvnttil Dannebrogsmand.
Kilder:
V. Richter: 100 ars d0dsfald.
V. Richter: Den danske Landmilitaeretat
Bd. 1 side 199.
J.C.L. Lengnick: Genealogier 1. samling
nr. 527.
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Lefolii, Hans Henrik:
* 19. februar 1819 i Christianshavn
t 7. april 1908 i Charlottenlund

Lefolii var s0n af urtekraemmer Jacob Se-
verin L. Familien stammede fra Mecklen-
burg, og hed oprindeligt Livonius. Lefolii
blev student 1837 fra Borgerdydskolen
pa Christianshavn, og bestod 1842 den
filologiske embedseksamen. I 1843 kom
han som adjunkt til Sor0, 1844 blev han
overlaerer i R0nne og senere i 1854 i
Odense. Han virkede som rektor for Vi-
borg Katedralskole 1866-1892.

Lefolii var en meget dygtig filolog
(sprogmand), og en fortrinlig faglaerer i
klassiske og nordiske sprog. Han har
skrevet en del b0ger, og ma siges at vaere
en reformator indenfor skolevaesenet.

Lefolii var i sin ungdom blevet grebet
af del politiske og nationale gennem-
bruds tanker, staerkt pavirket af S0ren
Kierkegaard og siden varigt af N.F.S.
Grundtvig. Han var knyttet til det grundt-
vigske venstre, og havde venner som C.
Bag0 og Jens N0rregaard (begge senere
formaend for Aarhus Amts Skytteforening
og faelles stiftere af h0jskolen i Testrup).
Efter 1864 sa han det som sin opgave at

sikre et kraftigt dansk folkeliv ved ung-
domsopdragelse efter Grundtvigs kriste-
lige, danske og nordiske synspunkter.
Med sin myndighed og malbevidsthed
gjorde han som rektor for Viborg Kate-
dralskole denne til udgangspunkt for re-
former, der pa den tid var opsigtsvask-
kende, men som siden arhundredskiftet
indgik i den h0jere almenskole. Han af-
skaffede de daglige karakterer, indfarte
undervisning i s!0jd og dansk, lod faste
laerere overtage hidtil tilsidesatte fag som
gymnastik, sang og skrivning. Med andre
ord skabte han en enhedsskole, som
minder om den, vi har i dag. For at
fremme standsskifte og udvide folkeop-
dragelsen i demokratiet optog han gerne
i sin skoles h0jere klasser aeldre elever,
der f0rst sent kom til boglige studier.
Han 0nskede at udskyde den alder, i
hvilken b0rnene skulle traeffe beslutning
om deres fremtid og bekaempede den en-
sidige gammelsproglige studenterunder-
visning.

Lefolii var medlem af Viborg Skytte-
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kreds fra 1867, til han afgik som rektor
for Viborg Katedralskole i 1892, og var
foreningens formand fra 1870 til 1879.

Det er muligt, at formandsposten alle-
rede skiftede i 1877, idet Villesen i sine
erindringer haevder, at han blev formand
i 1877, men der er nogle uklarheder om-
kring det n0jagtige ar (se under Villesen).

NSr vi ikke kender saerlig meget til Le-
foliis formandsperiode, haenger det sam-
men med, atderer »huller« i arkivalier-
ne. Der har maske ikke vaeret skudt i
VSK i perioden 1872 til april 1879. Der
er ingen referater af bestyrelsesm0der i
perioden 3. maj 1872-28. april 1879, og
da referaterne genopstar med m0lleejer
Villesen som formand, har man proble-
mer med at finde skydebaner til erstat-

ning af de gamle. Medlemsprotokollen
opgiver de aktive skytter til at vasre fra 14
til 30 skytter. Dette er dog ingen garanti
for, at der har vaaret skudt.

Det er meget svaert at sige noget om
Lefoliis virke i Viborg Skyttekreds. Der er
ingen tvivl om, at han var positiv over for
skyttekredsen; men han har ikke efterladt
sig samme spor og minder i skyttekred-
sens historic som i den paedagogiske ver-
den.

Kilde:
Dansk Biografisk Leksikon, Salmonsons
Konversations Leksikon.
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Villesen, Laurits Kejser:
* 6. november 1823 pa Haslevgard
M0lle, Als, N0rrejylland
t 25. September 1909 i Viborg

Villesen, som var m0lleejer og particulier
(en, der lever af sine penge), blev den
laengstvirkende formand i foreningens nu
125-arige historie. Han var formand fra
1879 til 1895-altsa16ar.

Villesen blev medlem af Viborg Skyt-
tekreds i 1879, hvor han pa opfordring
blev indmeldt og samtidig valgt som for-
eningens formand. Foreningen havde le-
vel en hensygnende tilvaerelse; men Vil-
lesen var med til at rette op pS interessen
for kredsens arbejde. Da man i 1879
ikke kunne beholde den gamle skyde-
bane i Helvegsdalen, lagde Villesen jord
til en midlertidig bane ved N0rrem0lle,
indtil man i 1884 kunne overtage ba-
nerne i Undallslund.

Del var ikke kun skydning, Villesen fik
styrket interessen for. Ogsa gymnastikken
n0d godt af hans arbejde. Hvis man skal
tro Villesens egne beretninger, f0rte han
skytterne til savel indenlandske staevner
som til den f0rste skandinaviske skytte-
fest i Stockholm (1885), og den anden

skandinaviske skyttefest i Kristiania
(1892) (del nuvaerende Oslo), hvor en af
viborgskytterne vandt et mesterskab for
Danmark (sergent P. Petersen).

Del er samme beretninger (erindrin-
ger), der skaber tvivl om, hvornar Ville-
sen blev formand for Viborg Skyttekreds.
Han skriver selv 1877; men han modsi-
ger sig selv ved at opg0re sin tid som for-
mand til 16 ar. Da han af!0stes af Adolf
Lomholt i 1895, ma del have vaeret i
1879, han overtog formandsposten. Der
er et tredie bud pa hans overtagelse af
formandsposten. I Viborg Stifts Folkeblad
stod der i forbindelse med foreningens
75 ars jubilasum, at Villesen blev for-
mand i 1878.

Villesen virkede ogsa i Viborg Amis
Skytteforening, han var i 1887 naestfor-
mand, hvor laenge vides ikke.

Der er tale om en driftig herre, idet
Villesen var byradsmedlem 1875-1900,
medstifter af Viborg amts Land0konomi-
ske forening i 1846 og bestyrelsesmed-

138



lem i samme i ca. 40 a>. Medstifter af kunne tyde pa en slags hemmeligt politi.
den f0rste M0llerforening i 1852 og Han var ejer af N0rrem0lle, k0bte
nasstformand i samme i en arraekke. 1884 Mogensgade 9, hvor han boede til

Villesen havde i 1864 vaeret afdelings- sin d0d. Villesen var Ridder af Danne-
chef for Feltpolitiet i jylland. Noget brog.
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Lomholt, Adolf Carl Christian
* 10. april 1862 Vajstrup skole, Svend-
borg Amt
t 12. august 1931 pa Randers sygehus

Adolf Lomholt var fynbo og voksede op i
et grundtvigiansk hjem. Han var s0n af
den dengang kendte skolemand, laerer
Mads Lomholt.

Som 18-arig var Lomholt 6 maneder
pa Askov H0jskole i vinteren 1978-79 og
igen 7 maneder i vinteren 1879-80. I
1880 rejste Lomholt til Maribo, hvor han
gik i gymnasiet. Han blev student i 1883
og fortsatte med studierne i K0benhavn,
efter at vasre blevet kasseret ved optagel-
sen som s0kadet, grundet nedsat syn. Al-
lerede aret efter i 1884 tog han embeds-
eksamen (cand.phil. i matematik).
Herefter virkede Lomholt som laerer og
journalist ved forefaldende arbejde.

Lomholt kom i 1890 til Viborg, hvor
han 12. juni fik ansaettelse som timelaerer
ved Katedralskolen. Han blev 19. august
1892 adjunkt, omkring 1921 overlaerer-
hvilket aendredes til lektor nogle ar efter.
Lomholt underviste pa Katedralskolen
indtil 8 ar f0r sin d0d. Han fik et hjerte-
anfald og matte holde op med at arbejde
i 1923 efter 33 ars undervisning.

Eleverne respekterede og sa op til
Lomholt. En af de elever, der sa op til
Lomholt, var den senere sa beramte dig-
ter Johannes V. Jensen. Lomholt var ikke
kun laerer, han var ogsa administrator.
Han var i flere perioder konstitueret rek-
tor pa Katedralskolen, bl.a. en periode
under 1. verdenskrig, hvor rektor var
»strandet« i Italien.

Lomholts store interesse var skydning.
Han deltog i konkurrencer, da han bo-
ede i Kabenhavn. Han var medlem af
Akademisk Skytteforening, og blev, da
han flyttede til Viborg i 1890, medlem af
Viborg Byes Skyttekreds. Dette medlems-
skab varede til hans d0d i 1931 - i alt 41
ar.

Del var et meget aktivt medlem, kred-
sen fik. Lomholt kom i bestyrelsen aret
efter sin indmeldelse i kredsen (1891) og
blev i 1893 naestformand. I 1895 blev
han kredsens formand, hvilket han var
frem til 1902. I perioden 1902 til 1911
var han ikke medlem af kredsens besty-
relse, men var stadig aktiv indenfor skyt-
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tebevaegelsen. I 1908 var han med i
arrangementsudvalget for gymnastik ved
landsskyttefesten i Silkeborg. Lomholt
var efter arhundredskiftet byradsmedlem
i et par perioder, valgt for Venstre.

Da tandlaege Schr0der i 1911 forlod
Viborg, vendte Lomholt tilbage til for-
mandsposten. Han sad i denne anden
formandsperiode frem til 1919. Lomholt
overtog Schr0ders forarbejde med at fa
Verdensmesterskaberne til Viborg. Del
var egentlig meningen, del skulle have
vaeret i 1913, hvor kredsen holdt sit 50
ars jubilaeum, men dette ar holdtes ver-
densmesterskaberne i USA. Lomholt blev
formand for arrangementsudvalget og var
den egentlige leder af verdensstaevnets
afvikling. Han har h0stet megen ros for
afviklingen af dette verdensmesterskab.

Lomholt var ogsa aktiv uden for Vi-
borgs Skyttekreds. Han havde i sin tid
vaeret initiativtager til at fa byskyttestaev-
nerne i fastere rammer i 1901, hvor man
dannede en sammenslutning af bykredse
ved navn »De samvirkende jydske By-
skyttekredse«. Lomholt blev formand for
denne sammenslutning i 1901. Senere i
1914 blev han alter formand for ledelsen
af byskyttestaevnerne. Denne gang kom
organisationen i faste rammer, hvilket
bet0d en fast bestyrelse med Lomholt
som formand frem til 1919.

Danske Skytters Private Forening (se-
nere Danske Skytters Landsforening)
havde ogsa glaede af Lomholt. Ud over at

have vaeret leder af verdensmesterska-
berne i 1914, virkde han i en laengere
periode som revisor, sandsynligvis fra
1917 til 1931. Del var ogsa ham, der op-
gjorde resultaterne efter del store lands-
staevne, der afholdtes samtidig med
Verdensmesterskaberne i Viborg. Lom-
holt blev aeresmedlem i Danske Skytters
Landsforening den 6. juni 1925.

Inden for amtsskytteforeningen var
Lomholt formand for 6. (senere omd0bt
til 5.) hovedkreds i perioderne 1895-
1902 og 1916-1918. Han var medlem af
bestyrelsen i Viborg Amts Skytteforening
som naestformand i flere perioder, bl.a.
1894-95, 1901 og1914.

I Viborg Skydeselskab var Lomholt
medlem i en arraekke, hvor han bl.a. var
sekretaer 1893-1898.

Under 1. verdenskrig var Lomholt med
til at oprette et rekylkorps og et bevogt-
ningskorps, hvilke han i en periode var
formand for.

Adolf Lomholt blev udnaevnt til aeres-
medlem i Viborg Skyttekreds den 28.
marts 1919.

Det er bemaerkelsesvaerdigt, hvad
Lomholt har kunnet overkomme. Samti-
dig med sine hverv - dels om laerer ved
Katedralskolen og dels som leder i skytte-
bevaegelsen - overkom han ogsa i perio-
den 1891-1901 at udgive 15 matemati-
ske og personalhistoriske fremstillinger,
heriblandt en meget udbredt logaritmeta-
bel og en kendt regnebog.
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Jensen, Peter Krysing
* 10. juli 1841 iHoulbjerg
t 15. maj 1929 i Viborg

Jensen eller »Goe Jensen«, som han
kaldtes, var praesteson. Hans far var op-
rindeligt tegnelaerer ved Sor0 Akademi,
og efter ham arvede »Goe Jensen« et ud-
maerket tegnetalent. Prasstegarden i
Houlbjerg gasstedes af og til at digterprae-
sten Steen Steensen Blicher, med hvem
Jensen delte en af sine interesser- nem-
lig jagten. Han kan dog umuligt have
gaet pa jagt sammen med Blicher, da
denne d0de i 1848, i Jensens syvende ar.

Der var mange b0rn i praestegarden, sa
der var ikke penge til en akademisk ud-
dannelse. Peter Jensen blev derfor sat i
bogbinderlaere i Randers. Han arbejdede
en kort tid som svend efter sit svende-
stykke, hvorefter han vist nok frivlligt
meldte sig som soldat i krigen i 1864.
Del var, efter at Dybb0l var faldet.

Efter krigen nedsatte Jensen sig i 1866
som bogbinder i Viborg. Han var ikke
specielt god til selve bogbinderarbejdet;
men han var virkelig god til at lave store
folier og protokoller.

Jensen havde ogsa en anden stor inter-

esse, nemlig oldsager. Han begyndte at
handle med antikviteter ved siden af
bogbinderiet. Del gik sa godt, at han fra
altid at have haft 0konomiske vanskelig-
heder, ad are kunne samle sig en liv-
rente. Hans interesse for kunst og
antikviteter 0gedes mere og mere, sa han
pa et tidspunkt uddannede sig som kon-
servator pa National museet i K0ben-
havn. Han rejste rundt i Jylland for at
hjaelpe forskellige museer og kom til at
spille en rolle i forbindelse med Viborg
Stifts Museum, som han har gavnet pa
mange mader.

Han havde oprindeligt forretning i den
sakaldte Kompagnigaard i St. Set. Mik-
kelsgade, men flyttede til Set. Mathias-
gade og indrettede en butik i et lille hus
ved siden af Handelsbanken. Han flyt-
tede senere butikken til et lille hus, der
la, hvor Sumborg nu har forretning, og
han endte med at etablere sig i Mathias-
gade nr. 86. I sine sidste ar levede Jensen
som pensionaer pa Hotel Preisler.

»Goe Jensen« var med til at fa skyd-
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ningen igang igen efter krigen i 1864.
Han blev indmeldt i Viborg Byes Skytte-
kreds den 1. april 1867. Han var en god
skytte og blev i januar 1868 delingsf0rer
i kredsen.

I perioden fra 1871 til 1907 sad han
uafbrudt i kredsens bestyrelse - 36 ar i
traek. Han startede som almindeligt med-
lem af bestyrelsen del f0rste ar, men blev
i 1872 materialforvalter. Denne post
havde han maske, (der er ingen kilder fra
1872-1879) til han i 1883 blev kasserer.
I 1885 overtog formand Villesen kasse-
rerposten, hvorefter Jensen fortsatte som
almindeligt medlem af bestyrelsen indtil
1902. Fra 1902 til 1907 var Jensen for-

mand for Viborg Skyttekreds. Han gled
herefter ud af kredsens ledelse efter 36
ars arbejde.

Goe Jensen arbejdede meget for skyt-
tesagen, specielt for at fa de unge med. I
den urolige periode i 1880'erne, hvor
der var splittelse blandt skytterne, var
Jensen med til at holde sammen pa
»tropperne«.

Som en beskeden tak udnasvntes P.K.
Jensen til kredsens f0rste asresmedlem for
livstid pa generalforsamlingen den 16.
april 1907. Samme ar blev Jensen danne-
brogsmand, og pa et tidspunkt blev han
aeresmedlem i Vabenbroderforeningen.
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Schr0der, Axel
* 6. august 1876 i Askov
t 20. februar 1948 i Stubbek0bing

Axel Schroder var s0n af h0jskoleforstan-
der, professor Ludvig Peter Schr0der og
Charlotte Caroline Elise Wagner. Schr0-
der blev undervist dels i hjemmet dels i
en friskole indtil 1891. Landvaesenselev,
Praeliminaereksamen 1898 privat dimi-
tent. Sekondl0jtnant i fodfolket 1901,
forsattil rytteriet i 1912, ritmester 1917.

Schr0der tog tandlaegeeksamen i juni
1905, fik just, pract. 15. juli 1905 (= ret
til at praktisere som tandlaage) og prakti-
serede i Viborg 1906-1911. Schr0der
blev den 29. november 1906 gift med
Sara Louise S0rensen. I 1911 flyttede han
til Vejen, hvor han praktiserede fra 1912,
ansat ved b0rnehjemmet Baunhus. Han
fungerede ogsa som tandlaege ved sik-
ringsstyrken 1914-1919. I 1938 flyttede
Schr0dertil Stubbek0bing pa Falster,
hvor han herefter praktiserede.

I en periode virkede Schr0der som for-
mand for Ribe Amis Skytteforening, Gar-
derforeningen for Ribe amt, Vejen
Gymnastikforening samt Kunstforeningen
for Vejen og Omegn.

Schr0der har siddet i Tandlaegeforenin-
gens hovedbestyrelse i perioderne 1908-
1915 og 1919-1921 og har virket som
formand og naestformand i den lokale
kreds i Vejen under Danske Tandlagers
Foreningi 1913-1938. I 1940 til 1948
har han vaeret medlem af hovedbestyrel-
sen i den lokale tandlasgekreds ved Stub-
be k0bing.

Sa vidt del kan ses, blev Schr0der
medlem af Viborg Skyttekreds i 1906.
Han blev aret efter i 1907 formand for
kredsen og virkede som sadan, til han
forlod Viborg i 1911.

I Schr0ders formandsperiode skete der
en hel del. Banerne blev vaesentligt for-
bedrede og udvidede til ca. 100 baner i
Undallslund, og man fik oprettet en ung-
domsskole, hvor drenge i alderen 14-18
ar sk0d dels med salonrifler, dels med
storkaliber pa korte afstande. Man af-
holdt De Danske Skytteforeningers 50 ars
jubilaeum ved Jyllandsstaevnet i 1911, og
Viborg Skyttekreds havde omkring 1910
tilbudt sig som vaert ved verdensmester-
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skaberne i 1913. Schr0der tilb0d at rejse til 1914, og fordi han flyttede til Vejen i
til Rom i 1911 for at se, hvordan et ver- 1911.
densmesterskab skulle afvikles. Del blev Schr0der blev Ridder af Dannebrog
ikke til noget for Schr0ders vedkom- 30..juni 1930.
mende, idet staevnet i Viborg blev rykket
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Hansen, Harald
* 1885 pa Lolland
+ 13. december 1958 i Nysted

Harald Hansen stammer fra Lolland. Han
kom i 1903 til Viborg for at aftjene sin
vaernepligt. I perioden 1904 til 1928
nedsatte han sig i Viborg.

Fra 1904 til 1912 var han ansat i Ber-
thel Thomesens forretning. Herefter eta-
blerede Harald Hansen sig som k0b-
mand i Vestergade.

Harald Hansen flyttede i efteraret 1928
til Nysted pa Lolland, hvor han fortsat
drev forretning.

Del er usikkert, hvornar Hansen blev
medlem af Viborg Skyttekreds - sandsyn-
ligvis omkring 1903, da han var soldat.
Han blev allerede medlem af bestyrelsen
i 1905 og forblev bestyrelsesmedlem,
indtil han forlod Viborg i 1928. I perio-
den 1905-1913 var han almindeligt med-
lem af bestyrelsen. Fra den 27. maj 1913
til 25. marts 1919 var han kasserer, hvor-
efter han overtog formandsposten efter
overlajrer Lomholt. Hansen var formand
for kredsen til efteraret 1928.

Fra den 25. marts 1921-1928 var Han-

sen medlem af bestyrelsen for afviklingen
af de jyske byskyttestaevner.

Efter laege L.J. Madsens d0d i 1925
overtog Harald Hansen den 6. juni 1925
posten som formand for Danske Skytters
Landsforening. Han beholdt denne post
til den 29. juni 1929, hvorefter han ikke
0nskede genvalg. Harald Hansen havde
vaeret kasserer i Danske Skytters Lands-
forening fra 1922 til 1925.

Harald Hansen var ikke kun kendt som
formand og bestyrelsesmedlem, men
ogSci som en dygtig skytte.

Han dukker op i resultatlisterne ved
byskyttestaevnet i 1917, hvor han blev
nr. 6 i hovedskydningen med 127 points.
I 1920 dukker han op igen, men denne
gang som nr. 2 i mesterskabsskydningen,
a points med mesterskytten la?ge L.j.
Madsen fra Randers (175 points i 20
skud), og ved samme staevne nr. 3 i ho-
vedskydningen, hvor han slog Niels
Laursen med tre points. I 1922 blev del
til en syvendeplads i hovedskydningen. I
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1927 blev han nr. 2 i mesterskabet og nr. Goteborg i 1923. Han ville samme ar
1 i hovedskydningen ved byskyttestsev- have vaeret sendt til verdensmesterska-
net. berne i USA, hvis ikke amerikanerne

Harald Hansen var pa del danske havde brudt et I0fte om fri rejse til de eu-
landshold ved de nordiske mesterskaber i ropaeiske skytter.
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Gertz, Aage L.H.
* 15. november 1884 i Nyborg
t 9. februar 1955 i Viborg

Aage Gertz stammer fra Nyborg. Han var
uddannet pa en maskinfabrik i Nyborg,
og efter sit svendestykke drag han pa val-
sen i Tyskland. Efter at vaere vendt til-
bage til Danmark var han beskaeftiget
forskellige steder, indtil han i 1909 fik
ansaettelse pa Haerens Rustkammer. Han
fik her den specialuddannelse, der skal
til for at blive b0ssemager.

I 1913 kom Gertz til Viborg som b0s-
semager i 29. Bataljon. Senere gik han
over til 6. Regiment og 6. Bataljon og
gjorde i 1938 tjeneste ved 3. regiment.

Gertz blev medlem af Viborg Skytte-
kreds omkring 1913, da han kom til Vi-
borg. Han kom allerede med i bestyrel-
sen i 1916, hvor han var til 1942 — altsa
26 ar som bestyrelsesmedlem.

I bestyrelsen for Viborg Skyttekreds
havde han hvervet som sekretaer 1919 til
1929 og vartillige nasstformand 1924 til
1929. Da k0bmand Harald Hansen for-
lod Viborg i efteraret 1928, overtog
Gertz midlertidigt posten som formand,
indtil han blev valgt til formand ved ge-

neralforsamlingen i 1929. Gertz var for-
mand, indtil Viborg Skyttekreds blev lagt
sammen med Viborg Salon- og Pistol-
skytteforening i 1936. Her byttede K.
Lund og Gertz poster, saledes at Gertz
fik posterne som naestformand og sekre-
taer. Disse poster havde han, indtil han
afgikfra bestyrelsen i 1942. Han var for-
mand i 7 ar og nasstformand i 11 ar.

Der var ogsa andre foreninger, der
havde glaede af Gertz arbejde. Han var
bestyrelsesmedlem i Viborg Salon- og Pi-
stolskytteforening fra dens oprettelse i
1920 til 1922. Formand for 5. hoved-
kreds 1932 til 1934, og i en periode sad
han i bestyrelsen for Viborg Amts Skytte-
forening. I 1931 til 1933 sad han i styrel-
sen for afviklingen af de jyske byskytte-
stasvner.

Herudover var Gertz i mange ar med-
lem af Viborg Skydeselskab, hvor han til-
h0rte en Mile gruppe, den sakaldte
»Guldfugle-forening«, der bestod af tidli-
gere fuglekonger.

Gertz var en god skytte. Han var altid
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et plus for foreningens hold. Af resultater som skytte pa samme made som Niels
kan naevnes hans 2. plads i mesterskabet Laursen og Niels Kalhave, men han har
ved Byskyttestasvnet i 1923, a point med gjort meget for foreningen bade som
den ber0mte skytte laege L.J. Madsen fra skytte og som leder.
Randers. Han har dog ikke markeret sig
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Lund, Karl
* 9. januar 1885 pa Sjaelland
t 22. oktober 1977 i Viborg

K. Lund stammer fra Sjaelland. Han
havde siden sit 16. ar dyrket skydning.
Han blev medlem af Viborg Skyttekreds i
1923, og forblev medlem til sin d0d i
1977 - altsa 54 ars medlemsskab.

I 1914 kom Lund ind som soldat. Han
fortsatte i tjenesten og blev officiant og
overofficiant. Han var i en del ar leder af
3. Regiments sekretariat (3. Regiment =
Prinsens Livregiment) og havde kaptajns-
rang, da han gik pa pension.

I sin lange medlemsperiode var Lund
medlem af bestyrelsen for Viborg Skyt-
tekreds/Viborg Skytte Forening 1925-
1927, 1928-1931, 1933-1934, 1936-
1942, 1948-1957 - i alt omkring 24 ar.
Lund var ogsa medlem af bestyrelsen for
Viborg Salon- og Pistolskytteforening
1935-1936.

Han var naestformand og sekretasr i pe-
rioderne 1929-1932 og 1933-1934 og
blev formand i 1936, da Viborg Salon-
og Pistolskytteforening blev lagt sammen
med Viborg Skyttekreds. Han var for-

mand indtil 1942, hvor han pga. sit regi-
ments forflyttelse til Nyborg blev tvunget
til at rejse. Han overtog alter posten som
formand i perioden 1948-1957. Han har
saledes vaeret formand for foreningen i
sammenlagt 14 ar.

K. Lund var Justitsministeriets sagkyn-
dige for skydebaner i Viborg og Aalborg
amter i en arraekke. Han stoppede med
dette hverv omkring 1974-75.

K. Lund var en god skytte. Han var
bl.a. pa del Viborghold, der vandt del
danske mesterskab i staende salonriffel-
skydning pa 50 meter i 1942. Af indivi-
duelle resultater kan naevnes, at han
vandt hovedskydningen ved Byskytte-
staevnet i 1931 og 1959.

I flere perioder er Lund blevet brugt
som instrukt0r, specielt for de unge skyt-
ter. Han var en meget venlig og paedago-
gisk instrukt0r, der med sit rolige tempe-
rament og mange opmuntringer hjalp
unge skytter pa den rette vej.
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Lund blev for dette store arbejde for Han modtog samme ar JSF's hasderstegn.
foreningen udnasvnt til aeresmedlem i Vi- Karl Lund var Ridder af Dannebrog.
borg Skytte Forening den 17. juni 1963.
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Nielsen, Niels Christian
* 15. juli 1888 i Valsted by, Sebber sogn
+ 4. august 1969 i Viborg

N.C. Nielsen stammer fra Himmerland.
Han var f0dt pa landet i Valsted by ved
Nibe, hvor faderen arbejdede som t0m-
rer. Som 12-arig kom han ud at tjene pa
landet, f0rst som kreaturpasser, senere
som landvaesenselev pa garden Langholt.
Siden kom Nielsen pa h0jskole og blev
derefter underforvalter pa Sohngards-
holm. Sparsommelig som han var, fik
han lagt til side til en gard pa 40 t0nder
land, beliggende i Himmerland. En del
at dette areal var hede, som del lykkedes
Nielsen at fa opdyrket. Han k0bte senere
120 t0nder land hedejord, som han ogsa
fik kultiveret. Det gav ham penge nok til
at komme pa landbrugsskole i Korinth
(ved Faborg) i 1918. Herfra kom han pa
Landbohajskolen, hvor han tog kandidat-
eksamen i 1920.

Fra 1920 var han beskaeftiget i Statens
Grundforbedringsvaesen, indtil denne in-
stitution blev lagt under Hedeselskabet.
Nielsen fulgte med over i Hedeselskabet
som assistent, men fa ar efter i 1923 blev
han botaniker. I 1950 blev han forstan-

der for Hedeselskabet, hvilket han var, til
han gik pa pension i 1958.

N.C. Nielsen var en aktiv mand. Han
sad i 1937-1943 i bestyrelsen for For-
eningen for danske Landbrugskandidater.
Han var med i Hedeselskabets udvalg for
fors0g med kunstig vanding, fors0gs- og
forskningsudvalget, samt draeningsudval-
get. Han havde noget at g0re med Hede-
selskabets tidsskrift og Hedeselskabets
funktionaarblad. Han var en tid leder af
afdelingen Jydsk Landvindings Kultive-
ringsarbejder, i statens udvalg for opk0b
af arealer og kultivering m.v., og han var
ogsa tilknyttet udvalget for oprettelsen af
Kongenshus Mindepark.

N.C. Nielsen var skytte i mange ar.
Han var en god skytte, han vandt bl.a.
Jyllands Skytte Forbunds vinterskydning
pa 15 meter i 1942 med 195 points i 20
skud. Han har dog ikke markeret sig som
skytte i samme grad som f.eks. Niels
Laursen og Marius Pedersen.

Det er ikke kun som skytte, at Nielsen
huskes i dag. Han tog ogsa aktiv del i le-
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delsen af foreningen. Han havde i sin tid mand, og senere pa aret, da foreningens
vaeret bestyrelsesmedlem i Viborg Salon- davaerende formand K. Lund flyttede
og Pistolskytteforening 1929-1936, heraf med regimentet til Nyborg, overtog Niel-
1930-1936 som kasserer. Efter sammen- sen posten som formand. N.C. Nielsen
laegningen mellem denne forening og Vi- var formand for Viborg Skytte Forening
borg Skyttekreds, sad han i bestyrelsen 1942-1948.
for den nystiftede forening fra 1936- N.C. Nielsen har skaenket foreningen
1948, altsa 19 ars arbejde i bestyrelsen. en pokal, der skydes om den dag i dag.
Han blev i 1942 foreningens naestfor-
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Munch Pedersen, Aksel
* 14. januar 1910 i Horsens

Munch Pedersen er opvokset i Horsens.
Efter endt skolegang blev han uddannet
som t0mrer hos firmaet Steffensen & S0n
i Horsens, hvor han fortsatte med at ar-
bejde et stykke tid efter sin svendepr0ve.

Vaernepligten aftjentes ved kystartille-
riet, dels pa Drag0r Fort, dels pa Trekro-
ner.

Efter vaernepligten fik Munch Pedersen
sin teoretiske uddannelse pa Horsens
Tekniske Skole, fiarst som bygningskon-
strukt0r, og senere som ingeni0r pa inge-
ni0rskolen, hvorfra han tog sin afgangs-
eksamen i 1937.

I perioden 1937 til 1949 arbejdede
han dels som entrepren0r, og dels pa en
tegnestue.

Era 1949 til 1979 var Munch Pedersen
ansat ved Forsvarets Bygningstjeneste

bade som omradeleder for Flyvestation
Karup og pa tegnestuen i Viborg.

Aksel Munch Pedersen blev, sa vidt
man kan se af medlemsprotokollen,
medlem af Viborg Skytte Forening i
1954. Han var medlem af bestyrelsen i
1955-1958, heraf 1957-1959 som for-
mand.

Han var i sin tid som bestyrelsesmed-
lem med til at fa banerne i Danerlyng
etableret. Da han flyttede til Karup, afgik
han som formand og som aktiv i forenin-
gen.

Munch Pedersen, der er nulevende, er
stadig medlem af foreningen - han har
altsa vasret medlem i over 30 ar.

Munch Pedersen er udnasvnt til aeres-
medlem i Viborg Skytte Forening den 18.
juni 1988.
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Davidsen, Bendt Henrik
* 21. februar 1895 i Balslev pa Fyn
t 9. September 1971 i Viborg

Bendt Davidsen er f0dt og opvokset pa
landet. Han havde i sin ungdom vaeret
pa h0jskole og senere pa landbrugsskole.
Han blev landbrugskandidat i 1921 og
blev samme ar tilknyttet Hedebruget.
Han havde i en periode f0r ansaettelsen
ved Hedebruget arbejdet med t0rveun-
ders0gelser. Hedebruget havde kontor
hos Hedeselskabet i Herning, men blev
flyttet til Viborg omkring 1924, og Da-
vidsen flyttede med. Da kontorbestyrer
B. Bertelsen gik af i 1943, blev Davidsen
hans efterf0lger. Davidsen kom til at lede
Hedebruget i del sidste afsnit af denne
meget aktive periode. Han tog sin afsked
i 1966 for helt at hellige sig udarbejdel-

sen af en beretning om Hedebrugets for-
s0gsvirksomhed gennem arene. I 1967
indvalgtes Davidsen i Hedebrugets besty-
relse.

I 1943 kom Davidsen i bestyrelsen for
Viborg Skytte Forening. Han var til at be-
gynde med bade sekretaer og kasserer.
Fra 1944 til 1947 var han kun kasserer. I
1959 blev Davidsen formand for forenin-
gen; men han 0nskede ikke at lade sig
genvselge ved generalforsamlingen aret
efter.

Davidsen havde i sin tid vaeret naest-
formand for Viborg Salon- og Pistolskyt-
teforening 1928-1929 og formand 1929-
1936.
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Mogensen, Carl
* 7. marts 1907 i Vinkel
t 7. ma/ 7982 / Knudby

Carl Mogensen er f0dt i Vinkel og vok-
sede op i R0dkaersbro. Han tog praslimi-
naereksamen i Bjerringbro og kom i
slutningen af 1920'erne til Viborg. Han
blev uddannet ved Kreditforeningen i Vi-
borg, hvor han var ansat i omkring 45 ar,
de senere ar som fuldmaegtig. Da han gik
pa pension omkring 1974-1975, flyttede
han og hans kone til Knudby, hvor han
boede til sin d0d 7. maj 1982.

Hvornar Mogensen blev medlem af Vi-
borg Skytte Forening er uklart; men del
var f0r 1946. Han blev medlem af besty-

relsen i Viborg Skytte Forening i 1957. I
bestyrelsen var han sekretaer 1957-1960.
I 1960-1961 var han formand for for-
eningen.

Mogensen havde aftjent sin vasrnepligt
i den Kgl. Livgarde. Han beholdt tilknyt-
ning til garden gennem sit medlemskab
af den lokale garderforening, hvor han i
en arraskke var bestyrelsesmedlem.

Han var ogsa medlem af Hjemmevaer-
net og Forsvarsbr0drene i et ukendt antal
ar. I Hjemmevaernet virkede han som
skydeinstrukt0r.
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Pedersen, Kristian
* 8. marts 1903
t 27. februar 1983 i Viborg

Vi ved sa at sige intet om Kristian Peder-
sen bortset fra, at han blev medlem af Vi-
borg Skytte Forening 1957-1958. Han
blev medlem af bestyrelsen i 1960, hvor
han var sekretaer 1960-1961. Han blev
formand for foreningen i 1961, og var

dettil den 29. november 1962, hvor han
Irak sig fra formandsposten pa grund af
darligt helbred.

Kristian Pedersen var grosserer af pro-
fession.
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Rasmussen, S0ren
* 25. august 1913 i Kousted ved Randers
t 10. februar 1986 i Randers

S0ren Rasmussen er uddannet ved land-
bruget, hvor han fik interesse for malke-
maskiner. Denne interesse f0rte ham ind
i branchen med malkemaskiner, hvor
han i 1939 fik ansaettelse som repraesen-
tant ved Bentzona i Randers. Han skif-
tede senere til Alfa Laval i Randers. Efter
at have arbejdet her en arraekke, blev S0-
ren Rasmussen i 1957 tvunget til at flytte
til Viborg for at overtage et distrikt her.

Arbejdet som reprassentant og mont0r
f0rte ham vidt omkring. S0ren Rasmus-
sen rejste bade i Danmark, Norge og
Tyskland - rejser, der bet0d, at han var
vaek fra hjemmet hele ugen fra mandag
til fredag. Efter en trafikulykke - pa vej
hjem fra en vagt i Viborg Skytte Forening
- matte S0ren Rasmussen skifte erhverv.
Han arbejdede en periode som vaerkf0rer
i et firma pa Koldingvej og virkede de
sidste ar, han boede i Viborg, som vice-
vaert ved laegeboligerne i LI. Set. Mik-
kelsgade. S0ren Rasmussen og hans kone
flyttede i September 1983 tilbage til Ran-
ders, hvor han boede til sin d0d.

S0ren Rasmussen blev medlem af Vi-
borg Skytte Forening, allerede da han
kom til byen i 1957. Der gik kun nogle
fa ar, inden han i 1962 blev medlem af
bestyrelsen; det f0rste ar som sekretaer.
Aret efter overtog S0ren posten som
nasstformand - en post, han beholdt, til
han tradte ud af bestyrelsen i 1972.

Da formanden, Kristian Pedersen,
matte traekke sig tilbage pga. darligt hel-
bred, konstitueredes S0ren Rasmussen
som formand den 29. november 1962.
Efter generalforsamlingen i april 1963
fortsatte S0ren Rasmussen som naestfor-
mand.

S0ren Rasmussen var en vellidt skytte-
kammerat, der altid var viNig til at
hjaelpe. Han og specielt hans kone stod i
en periode for salg af kaffe, 01, vand og
brad i Danerlyng. Det var, f0r man fik
indlagt vand, sa fru Rasmussen matte
tage vand med i en maelkejunge for at
have vand nok til bade kaffe og opvask.

Der var ogsa andre foreninger og orga-
nisationer, der havde S0ren Rasmussens
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bevagenhed og interesse. Han var med- lem af Hjemmevaernet, hvor han sluttede
lem af Forsvarsbr0drene i Viborg i mere som oversergent.
end 25 ar, og var i samme periode med-
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Bj0rn Scheibye tog praeliminaereksamen i
1926. I perioden 1926-1931 var han un-
der uddannelse ved landbruget, del sid-
ste ar som elev pa Tjele. Han kom derfor
pa session i Viborg. Han startede sin mi-
litaere I0bebane i Viborg i maj 1931.
Herefter fulgte uddannelse pa korporal-
skole, kornetskole og officersskole.
Scheibye vendte som sekond!0jtnant til-
bage til Viborg i juli 1937.

Under besaettelsen flyttede regimentet
og dermed ogsa Scheibye i efteraret
1942 til Nyborg, hvor han virkede som
adjudant ved 6. Bataljon og deltog i
kampen den 29. august 1943. Efter kort
tids internering blev del danske forsvar
op!0st, hvorefter Scheibye deltog aktivt i
modstandsbevaegelsen 1944-45.

Efter krigen forrettede Scheibye bl.a.
tjeneste ved befalingsmandsskolerne i
S0nderborg, og efter ans0gning blev han
den 1. oktober 1953 chef for Hjemme-
vaernsregion II, der omfatter Ringk0bing,
Viborg og Arhus amter. Denne post vare-

Scheibye, Bj0rn Andersen
* 28. maj 1910 i K0ge

tog han, til pensionsalderen i 1977 gjor-
de sig gaeldende.

Scheibye har vaeret medlem af Viborg
Skytteforening siden 1954. I 1963 blev
Scheibye valgt til formand, hvilket han
var i 10 ar. I Scheibyes formandsperiode
udviklede Viborg Skytte Forening sig
stille og roligt. Det var specielt junior-
skytternes antal, der steg markant i
denne periode. Perioden gav foreningen
ro efter nogle ar med skiftende formaend
og en negativ tendens i medlemstallet. I
Scheibyes f0rste ar som formand steg
medlemstallet med 103 medlemmer,
hvoraf 58 af de nye var juniorer. For-
eningen holdt sig herefter stabilt pa lidt
over 300 medlemmer. Det var i Schei-
byes tid som formand, at pistolskydnin-
gen kom igang i Viborg Skytte Forening,
og han ma bestemt tilskrives en del af
asren herfor.

Scheibye har gjort et godt arbejde for
skydeidraetten i Viborg. Han har vaeret
instrukt0r for handicappedes skydning,
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og har desuden i en arraekke vaeret med- Jyllands Skytte Forbunds haederstegn
lem af landsudvalget til afvikling af (1972) og Dansk Skytte Unions haeders-
Dansk Skytte Unions divisionsturnering tegn (1973).
pa 15 m riffel. Scheibye er trods sine 78 Bj0rn Scheibye er udnaevnt til eeres-
ar stadig aktiv skytte. medlem i Viborg Skytte Forening den 18.

Som tak for sin indsats indenfor sky- juni 1988.
deidraetten har Bj0rn Scheibye modtaget
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Jeppesen, Ejner Arno Verner
* 11. februar 1932 (Randb0ldal ved
Vejle)

Jeppesen, eller »Jeppe«, som ban kaldes
i daglig tale, er opvokset i Randb0ldal
ved Vejle og kom efter skolen i laere som
maskinarbejder. Han fik sit svendebrev
1. maj 1951 og arbejdede derefter 2 ar
som svend i Vejle. Den 3. maj 1953 pa-
begyndte han Flyvevabenets mathskole i
Vaerl0se og udnaevntes i 1954 til flyver-
math pa Flyvestation Karup.

Siden da bar Jeppesen forrettet tjeneste
pa Flyvestation Karup og blev udnaevnt
til oversergent i 1956, seniorsergent af 2.
grad i 1962 og seniorsergent af 1. grad i
1968.

Den 9. januar 1963 blev Jeppesen
medlem af Viborg Skytte Forening og
han blev allerede medlem af bestyrelsen
den 15. april 1964. Han bar vaeret i be-
styrelsen uafbrudt til i dag, altsa over 24
ar!

Jeppesen arbejdede i mange ar i sky-
deudvalget, hvor han bl.a. bar vaeret
med til at fa installeret elektrisk skivetraek
pa savel 15 som 50 meter banerne, og

han bar som bestyrelsesmedlem altid vae-
ret meget initiativ- og iderig.

Han blev naestformand i 1970 og 1973
overtog han posten som formand efter
oberst Scheibye. Da Jeppesen jo stadig er
formand, bar han altsa virket i 15 ar,
hvilket g0r ham til den formand, der bar
virket naestlaengst og kun er overgaet af
m0lleejer Villesen, der bar rekorden med
16 Sr som formand for foreningen. Del er
imidlertid ikke kun antallet af ar, der g0r
Jeppesen interessant, men ogsa alt del,
han bar vaeret med til at udrette.

I Viborg Skytte Forening bar »Jeppe«
vaeret den drivende kraft for at fa ba-
nerne og de fysiske rammer om skydnin-
gen i den bedst mulige stand. Del lykke-
des med ham i spidsen at fa stablet et
perfekt afviklet nordisk mesterskab pa
benene i 1973. Dette staevne bet0d ikke
kun erhvervelsen af 20 stk. nye 300 me-
ter baner og 10 stk. nye 25 meter baner
med elektronisk duelanlaeg, men blev en
begyndelse til en opblomstring af for-
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eningen med savel baneudvidelser som
medlemsfremgang. Viborg Skytte For-
ening er i dag en af de allerst0rste skytte-
foreninger i Danmark og ejer del storste
privatejede baneanlaeg. I Jeppesens tid
som formand har klubben udviklet sig fra
at vaere en relativ Mile og fattig klub med
de mest n0dvendige baneanlaeg, til at
vaere en af de mest velkonsoliderede
klubber. Man ma selv0lgelig ikke
glemme den stab af dygtige bestyrelses-
og udvalgsmedlemmer, der star bag Jep-
pesen, og som sammen med ham star for
afvikling af st0rre og mindre mesterska-
ber. Jeppesen er en virkelig god organi-
sator — og en troldmand, nar del gaelder
om at skaffe penge til foreningen.

Jeppesen har ogsa arbejdet i organisa-
tioner uden for klubben, idet han har
vaeret udvalgsmedlem i IFK (Idraetsfore-
ningen for Flyvestation Karup) fra 1963
til nu, siddet i bestyrelsen for Jyllands

Skytteforbund fra 1974 til 1986 som for-
mand for riffelsektionen. Her har han
specielt arbejdet med juniorskytterne,
hvor han og hans kone Hannah Jeppesen
var initiativtagere til de arlige landsdel-
skonkurrencer mellem juniorskytter fra
Jyllands Skytteforbund og Norddeutscher
Schiitzenbund (Nordtyskland). Jeppesen
sad i unionsstyrelsen i Dansk Skytte
Union fra 1975 til 1978, ogvar bl.a. for-
mand for 300 m sektionen i et par ar. Lo-
kalt har Jeppesen arbejdet som bestyrel-
sesmedlem i de Samvirkende Idraetsklub-
ber fra 1975 til i dag, og han har siddet i
Bikubens tilsynsrad i Viborg siden 1981.

For dette store arbejde har Jeppesen
modtaget Erik Saetter Lassens lederpokal i
1975, Jyllands Skytte Forbunds haeders-
tegn i 1982, Viborg Sports ledernal i
1985 og Dansk Skytte Unions haeders-
tegn i 1987.
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/€resmedlemmer

I Viborg Byes Skyttekreds/Viborg Skytte
Forening er der udnaevnt i alt 9 aeres-
medlemmer. Af disse 9 har de 3 vaeret
formaend for foreningen, hvorfor deres
biografier ikke gentages her, men kan
laeses under afsnittet om foreningens for-
maend. Der vil i forbindelse med dette

125 ars jubilaeum blive udnaevnt yderli-
gere 2 aeresmedlemmer. Da de 2 nye
aeresmedlemmer ogsS er tidligere for-
maend for foreningen, henvises man ogsS
for deres vedkommende til afsnittet om
formaend.

De 7 7 seres medlemmer er:
1. P.K. Jensen, aeresmedlem pa livstid 16. april 1907.
2. Adolf Lomholt, aeresmedlem 18. marts 1919.
3. Lauritz Vammen, aeresmedlem 17. marts 1924.
4. Niels Kalhave, aeresmedlem 23. april 1942.
5. Niels Laursen, aeresmedlem 23. april 1942.
6. Marius Pedersen, aeresmedlem 30. april 1957.
7. Marius Bach, aeresmedlem 22. marts 1963.
8. Anders Hansen, aeresmedlem 17. juni 1963.
9. Karl Lund, aeresmedlem 17. juni 1963.

10. Bj0rn Scheibye, aeresmedlem 18. juni 1988.
11. Aksel Munch Pedersen, aeresmedlem 18. juni 1988.

Jensen, Peter Krysing-se afsnittet om formsend.

Lomholt, Adolf - se afsnittet om formaend.
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Vammen, Lauritz
* 15. december 1851 i Hjerk
t 27. oktober 1942 i Viborg

Vammen var Sallingbo af f0dsel, men
voksede op i 0sterb0lle (ved Alestrup),
hvor bans far var laerer. Som ung mand
blev ban gartner i Hobro, men efter at
han blev indkaldt for at aftjene sin vaer-
nepligt, fandt han ud af, at han hellere
ville ga den militaere vej. Han fortsatte
efter rekrut- og skolearene som befalings-
mand. Vammens evner som skytte viste
sig hurtigt (han havde skudt i Randers si-
den 1868), og han blev laerer pa Skyde-
skolen i K0benhavn, hvor han samtidig
havde en betroet post som fors0gsskytte.

Han gjorde tjeneste i hasren 1875-
1903, hvorefter han gik over i en civil
stilling, f0rst pa kaemnerkontoret i Viborg
(kommunens regnskabskontor), og i
1906 ved Kreditforeningen. Her naede
han at holde 25 ars jubilaeum, inden han
tog sin afsked i 1931.

Vammen blev medlem af Viborg Skyt-
tekreds 1. marts 1888, hvilket kunne
tyde pa, at del var omkring del tidspunkt,
han kom til Viborg. Vammen blev besty-
relsesmedlem i Viborg Skyttekreds i

1892. Her virkede han pa forskellige po-
ster, indtil Viborg Skyttekreds i 1936 blev
lagt sammen med Viborg Salon- og Pi-
stolskytteforening, altsa 44 ar som besty-
relsesmedlem! Samtidig bestred han
andre poster dels som formand for 5. ho-
vedkreds (1902-1911), dels som kasserer
i Viborg Amts Skytteforening (1902-
1925) og formand og forretningsf0rer for
samme forening (1912-1925).

Dannebrogsmaendenes Haederstegn
blev tildelt Vammen mellem 1903 og
1919, og han blev i 1919 Ridder af Dan-
nebrog, i 0vrigt som den f0rste underoffi-
cer i Danmark.

Vammen blev udnaevnttil aeresmed-
lem af Viborg Skyttekreds den 17. mars
1924, en aeresbevisning, han ogsa blev
tildelt af Viborg Amts Skytteforening,
Danske Skytters Landsforening udnasvnte
Vammen til sit andet aeresmedlem den 5.
juni 1926.

Han var en god skytte og havde bl.a.
deltaget i de Skandinaviske skyttefester i
1885 (Stockholm), 1892 (Kristiania - del
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Kalhave, Niels
* 4. april 1886 i Sejerslev, Mors
t 9. januar 1963 i Viborg

Niels Kalhave var s0n af husmand og
snedker Josef Jensen Kalhave. Han blev
allerede som 10-arig sendt hjemmefra for
at tjene som hyrdedreng. Da han ikke
ville vaere ved landbruget, kom han i
1901 i laere hos en kobbersmedemester i
Nyk0bing Mors. I 1906 aflagde han
svendepr0ve og drog derefter pa valsen
(til udlandet). Han tilbragte ca. 4 ar i
bl.a. Tyskland, Schweiz og Italien, inden
han vendte tilbage til Danmark.

Kalhave kom til Viborg i 1911, hvor
han k0bte M.V. Prahls forretning i St.
Set. Mikkelsgade. Han blev kort efter gift
med sin mesters datter (navn ukendt,
men hun d0de 9 ar efter i 1920). Et par
ar efter giftede Kalhave sig igen, men
blev alter i 1936 enkemand.

I Viborg var Kalhave en fremtraedende
person. Han sad i ligningskommissionen
fra 1921-1925, i 1928-1940 var han
brandinspekt0r, og i 1929 gik han ind i
kommunalpolitik, hvor han kom ind i
byrSdet, valgt pa den konservative liste.
Herudover var Kalhave i en arraekke for-

mand for Privatbankens bestyrelse, og
stod i spidsen, da man byggede den nu-
vaerende bygning pa hj0rnet af Set. Ma-
thiasgade og Gravene.

Kalhave, der havde vaeret soldat i gar-
den, var en meget dygtig skytte. Han be-
gyndte faktisk f0rst rigtigt at interessere
sig for skydning i 1923, men ma i kraft af
sit naturtalent hurtigt have laert sig at sky-
de topresultater. At del gik hurtigt for
Kalhave, ses af hans placeringer ved
staevner som Byskyttestaevnet i Viborg i
1924, hvor han blev nr. 5 i mesterska-
bet, kun 8 point under mesterskytten lae-
gen L.J. Madsens vindersresultat. Aret
efter (1925) vandt Kalhave hovedskyd-
ningen ved Byskyttestaevnet. Samme ar
blev han nr. 4 ved DM i 300 meter halv-
match, nr. 5 i helmatch, og han erhver-
vede guldkransen fra Danske Skytters
Landsforenings skydninger pa 250 meter
med et af de h0jeste resultater, der er op-
naet med abne sigtemidler og med regle-
menteret gevaer (1119 point i helmatch).

Han var pa det danske landshold ved
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nuvaarende Oslo) og 1901 (K0benhavn). havde et gennemsnit pa 5,44 point i 45
Del var specielt i Kristiania i 1892, at skud, hvilket maske ikke siger nutidens
Vammen gjorde sig bemaerket. Han blev skytter saerligt meget.
den 3. bedste danske skytte ved staevnet, Vammen er med sine 54 ar som med-
hvilket var ensbetydende med, at han lem af Viborg Skyttekreds, 44 ar som be-
blev nr. 3 sammenlagt af alle de nordiske styrelsesmedlem - heraf 14 ar som naest-
skytter ved stasvnet. Dengang var danske formand - en personlighed uden
skytter de 0vrige overlegne. Vammen sammenligning
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VM i St. Gallen i 1925 og ved VM i Rom
i 1927. Hans tid som konkurrenceskytte
varede kun kort tid, idet hans syn blev sa
darligt, at han trak sig tilbage fra al delta-
gelse i skydning fra omkring 1933. Han
mistede dog ikke interessen for skydning,
men fulgte n0je med i savel skyttefore-
ningens som amtsskytteforeningens ar-
bejde.

Kalhave bar betydet meget for Viborg
Skyttekreds/Viborg Skytte Forening, ikke
kun som skytte, men ogs3 med sin gav-
mildhed nar del gjaldt nye pokaler og
materiel til skytterne. Foreningen har

endnu 25 ar efter Kalhaves d0d vandre-
pokaler, der er udsat af ham, og baerer
hans navn.

For sin store indsats som skytte i Vi-
borg Skytte Forening og for skydning i
Danmark blev Kalhave udnaevnt til aeres-
medlem i Viborg Skytte Forening 23.
april 1942 og asresmedlem i Viborg Amts
Skytteforening i 1949. I 1956 modtog
han Viborg Amts Skytteforenings haeders-
tegn og den 5. april 1962 modtog han
Dansk Skytte Unions haederstegn. Kal-
have blev Ridder af Dannebrog i 1955.
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Laursen, Niels
* 11. april 1881 i Hjarbaek, nordre sogn
t 15. maj 1944 i Viborg

Niels Laursen var s0n af t0mrermester Vi-
sti Laursen. Han kom som belt ung til Vi-
borg, hvor han kom til at sta i laere hos
malermester Andersen. Han blev svend i
1899 og arbejdede som maler til 1903,
hvorefter han drag pa valsen til Schweiz
og Tyskland (Berlin). Han fik i denne pe-
riode set del meste af Europa.

Omkring 1908 vendte Laursen tilbage
til Viborg, hvor han startede egen maler-
virksomhed. I 1909 fik han som opgave
at dekorere del nybyggede teater i Vi-
borg. Han drev malervirksomhed til
1913, hvorefter han abnede sin forret-
ning med salg af vaben og ammunition.
Dette havde vaeret hans dram i mange
ar.

Laursen blev gift den 29. oktober 1926
i Vium med Dagny Emilie Laursen.
Dagny Laursen (f0dt den 12. marts 1901)
delte sin mands interesse for skydning,
hvilket foreningen specielt har faet bevi-
ser for efter Niels Laursens d0d i 1944
ved talrige og store gaver til foreningen.

Niels Laursen var en meget dygtig
skytte. Han var kun 16 ar, da han i 1897
indmeldte sig i Viborg Skyttekreds. I
1906 vandt han kongepraemie med 9,1
point i gennemsnit. Siden vandt han tal-
rige skydninger, og er vel den viborg-
skytte, der har h0stet de st0rste interna-
tionale triumfer. Han var pa del danske
landshold ved OL 1908 i London, og OL
1920 i Antwerpen, hvor det danske hold
vandt guldmedalje i skydning med mili-
ta2rgevaer, og endelig ved OL i 1924 i
Reims. Han var deltager ved VM 1922 i
Milano og VM 1925 i St. Gallen (hvor
holdet vandt bronce, og hvor Laursen
blev bedste danske skytte). Han deltog
ogsa pa det danske hold pa 300 meter
ved de nordiske mesterskaber i K0ben-
havn i 1926.

Af indenlandske resultater havde Laur-
sen mange, af hvilke der kan naevnes tit-
ler som mesterskytte ved Byskyttestasv-
nerne i 1909, 1921, 1922. Laursen blev
danmarksmester i 1914 ved det DM, der
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blev afholdt sammen med VM i Viborg.
Herudover har Laursen vundet talrige an-
dre skydninger og mesterskaber.

Der var ikke kun tale om, at Laursen
var en dygtig skytte, han tog ogsa aktiv
del i foreningens ledelse. Han var besty-
relsesmedlem i Viborg Skyttekreds 1908-
1910, 1911-1924 og 1929-1932. Altsa
alt i alt ca. 18 ar, heraf 5 ar som naestfor-
mand (1919-1924). Han var ogsa besty-
relsesmedlem i Viborg Salon- og Pistol-

skytteforening 1924-1926, og sad i
ledelsen for afviklingen af de jyske by-
skyttestaevner fra 1933 og nogle ar frem.

Laursen var ogsa et af medlemmerne i
organisationskomiteen, der stod for tilret-
telaeggelsen og afviklingen af VM i 1914.

Laursen blev udnaevnt til aeresmedlem
i Viborg Skytte Forening den 23. april
1942 som en beskeden tak for det store
arbejde, han havde udrettet i foreningen.
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Pedersen, Marius
* 28. april 1883 i Vibaek, Tapdrup sogn
+ 20. September 1966 / Viborg

Marius Pedersen er f0dt i Vibaek, hvor
hans foraeldre havde en mindre landejen-
dom. Efter konfirmationen arbejdede han
en kort tid ved landbruget, men kom der-
efter i laere pa Bruunshaab Klaedefabrik.
Efter udstaet laaretid arbejdede han ved
vaeverfaget forskellige steder i landet,
indtil han i 1924 overtog stillingen som
fyrb0der (varmemester) pa Katedralsko-
len. Denne stilling havde han, til han gik
pa pension i 1953.

Som 17-arig startede Marius Pedersen
pa riffelskydning. Han blev medlem af
Viborg Amis Skytteforening i 1901. Om
del var i Viborg eller en kreds ved Vi-
baek, er usikkert. Han var i 1903-1906
skytte i Randers, hvor han laerte meget af
mesterskytten laege L.J. Madsen. Senere
sk0d han en del ar i Lyngby, hvor han
var kendt blandt de k0benhavnske salon-
riffelskytter. Han har helt sikkert vaeret
medlem af Viborg Skyttekreds fra om-
kring 1924 til 1966 - altsa ca. 42 ar!

Marius Pedersen var en virkelig god
skytte. Han har bl.a. vundet mesterskab

ved Byskyttestaevnerne i 1925 i Vejle, og
i 1934 i Viborg. Han blev nr. 2 i mester-
skabsskydningen ved Byskyttestaevnerne
i 1936 og 1937. Han blev i 1936 jyl-
landsmester pa 50 m og vandt del jyske
mesterskab pa 15 og 50 m staende i
1938. Han blev bl.a. amtsmester i 1922,
1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929,
1930 og 1931 pa 250 m. Hans frie riffel
var en martiniriffel (den blev i 0vrigt kal-
det »Casper«) og havde tilh0rt mester-
skytten laege Madsen i Randers.

Del er ikke kun som skytte, at Marius
Pedersen har gjort sig bemaerket. Han
har gjort et stort arbejde i foreningen som
medlem af bestyrelsen for Viborg Skyt-
tekreds og Viborg Skytte Forening 1921-
1960 (39 ar!). Samtidig sad han i besty-
relsen for Viborg Salon- og Pistolskyttefo-
rening 1920-1936, heraf 1920-1927 og
1929-1936 som naestformand.

For denne indsats udnaevntes Marius
Pedersen til aeresmedlem i Viborg Skytte
Forening den 30. april 1957, og samme
ar modtog han D.D.S.G. & l.'s aerestegn.
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Bach, Karl Marius Nielsen
* 18. juli 1894! Sail
+ 7. September 1968 i Viborg

Marius Bach kom til Viborg fra M0gelby
ved Hammel den 1. november 1937,
hvor han fik beskaeftigelse som land-
brugsmedhjaslper hos landmand Jens
Brask pa Holstebrovej. Denne stilling be-
holdt han til den 1. november 1956.
Herefter arbejdede han som arbejds-
mand indtil han i sommeren 1961 fik an-
sasttelse hos Niels Kalhave som altmulig-
mand. Denne stilling havde han, til han
gik pa pension.

F0r sin tid i Viborg, havde Marius
Bach vaeret formand for Svenstrup Skytte-

forening igennem mange ar. Han fort-
satte sin interesse for skydning og blev
medlem af Viborg Skytte Forening, hvor
han var medlem i omkring 30 ar. Bach
kom i bestyrelsen i 1948 og arbejdede i
denne indtil 1964. Han var kendt for sit
arbejde med de yngste skytter og var et
meget agtet og respekteret medlem af
foreningen.

Marius Bach blev udnaevnttil asres-
medlem den 22. marts 1963 og har mod-
taget De Danske Skytte Gymnastik og
Idraetsforeningers haederstegn.
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Hansen, Anders
* 7. februar 1886
t 6. januar 1979 i Viborg

Anders Hansen begyndte som cykel-
handler i Vejrum. Han overtog senere en
forretning i Bjerringbro, som gik sa godt,
at han i 1927 kunne abne en forretning i
Viborg. Foruden cykler handlede han
ogsa med vaben, til hvilke han i sin tid
ogsa selv fremstillede gevaerskaefter.

Omkring 1960 overgav Anders Han-
sen forretningerne til sine s0nner, hvoref-
ter han levede videre som pensionist.

I en periode var Anders Hansen for-
mand for Cykelhandlerforeningen, hvor
han senere blev aeresmedlem.

Anders Hansen var medlem af Viborg
Skytte Forening's bestyrelse fra 1942 til
1948, hele perioden som naestformand.
Han havde f0r denne periode siddet i be-
styrelsen for Viborg Pistol- og Salonskyt-
teforening fra 1935 til sammenlaggningen
med Viborg Skyttekreds i 1936.

For sin indsasts for Viborg Skytte For-
ening udnasvntes Anders Hansen til
aeresmedlem den 17. juni 1963.
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Lund, Karl, se afsnittet om formaend.

Scheibye, Bj0rn Andersen, se afsnittet
om formasnd.

Munch Pedersen, Aksel, se afsnittet om
forrmend.





Bestyrelsesmedlemmer
VBS, VSF samt
VSPS 1863-1988

Den nuvaerende bestyrelse: Fra venstre ses Bjarne Visgaard, Erik Bjerring, Jan

Zimmermann, mestformand K. O. Andersen, Erik Dalsgard, formand E. A. V.

./eppesen, Age Kleppe-Hansen, Irving Kaster og kasserer Eriing Cr0nborg.



Ar

1863

1864

1867

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1879

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

Formand Nsestform.

Jens ?

Preisler 2
? ?

E.L.F. cancellirad

Koch Finsen

kapt.

Moltke

H.H.

Lefolii

H.R. de

Klocker

H.H. kapt.

Lefolii Gr0nlund

?

?

?

L.K. ?

Villesen

?

?

L.K. Niels

Villesen Christensen

- '

prmlt.

Teilgaard

Niels
Christensen

Kasserer

I

?

fuldm.

Frost

prmlt.
Asmussen

fuldm.

Hubner

skomager

M0ller

boghandler

Christensen

?

2

,

'

?

P.K.

Jensen

L.K.

Villesen

-

Sekretxr

;
?

fuldm.

Wulff

-

Frederik

Wissing

-

?

?

2

?

2

?

?

dr.Fr.

Hallager

_

brygger

Schmidt

lajrer

Ankersen

Medlem

(material

forvalter)

J.A.
Hansen

?

prmlt.

Petersen

;
skomager

M0ller

kapt.

Oest

P.K.
Jensen

-

-

•

—

Vilhelm

Hansen

_

Chr.

Nielsen

Medlem

fuldm.

Thranum
?

kapt.

Moltke

prmlt.

Petersen

-

Jul
Christensen

?

kommis

Ludvigsen

k0bmand S.

Wondelin

Niels
Christensen

Chr.

Nielsen

Chr.

Nielsen

_

osg. J.

Cregersen

prmlt.

Teilgaard

karetmager

Olsen
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Ar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

1863

1864

1867

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

Joseph
Vater

P.K.
Jensen
kommis
Hansen

J.
Lund

osg. J.
Gregersen

osg. J.
Gregersen

P.K.
Jensen

sg. Chr.
Nielsen

prmlt.
A.T.L.

Teilgaard

adjunkt
Petersen

adjunkt
Petersen

Bryggmann

kapt.
Lautrup

P.A.
Dyring

V.L.
Hansen

prmlt.
Teilgaard

Houlberg

kunstdrejer
M0ller

J.P.
Kirkegaard

Niels dr.Fr.
Christensen Hallager

(29/11)
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Ar

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898
1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1911

Formand Naestformand Kasserer Sekretxr Medlem
(material
forvalter)

- - - - - -

sagf0rer (?) Lauritz
H.F. Andersen Vammen

adjunkt ?
Lomholt

? +

adjunkt prmlt. v. ? +
Lomholt Irgens-Bergh

_ _ ? +

? - +

? - +
?

adjunkt prmlt. v. sagf0rer ? Lauritz
Lomholt Irgens-Bergh H.F. Andersen Vammen

?

P.K. - ? -
Jensen

? P.
Pedersen

? P.
Ramsing (?)

Lauritz N.P. ?

Vammen Poulsen

?

tandlaege ? t0mrermester
Schr0der B0mler

karetmager ?
K.C. Jacobsen

C.V. Niels
Christensen Laursen

k0bmand A.J. C.V.
Steenberg Busk Christensen

Ankjaer-
Nielsen

lektor
Lomholt

Medlem

-

—

-

J.C.
Nielsen

-

—

-

—

J.C.
Nielsen

-

_

_

-

-

-

_

-

-
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Ar

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1911

Medlem

—

_

-

_

_

-

P.K.
Jensen

-

bogholder
Jensen
-

H.A.
Halkjaer

—

karetmager
K.C. Jacobsen

-

Niels
Laursen

Chr.
Pedersen

-

_

-

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

adjunkt Carl
Lomholt M0ller

laerer - skomager
Ankersen J. Hansen

? _ _

fotograf
L0nborg

laerer
Ankersen
fabrikant
J. Hansen

- - -

kaamner -
Poulsen

kaemner Carl fabrikant
Poulsen M0ller J. Hansen

-

_ — —

Lauritz
Vammen

kommis
L. Ussing

Harald - (Oscar
Hansen Nielsen

(efter 1 9/5)

-

- - -

_ _ —

S.

Thomsen

sg. Ankjaer-
Nielsen

C.V.
Christensen

Niels
Laursen
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Ar Formand

1912

1913

1914

1915 lektor

Lomholt

Naestform. Kasserer

Harald

Hansen

(fra 27/5)

-

Lauritz Harald

Vammen Hansen

Sekretaer

Troels-

Smith
_

-

Troels-

Smith

Medlem

(material

forvalter)

Niels

Laursen
_

-

Niels

Laursen

Medlem

_

-

J.C.

Nielsen

1916 - Niels

Laursen

1917 -

1918

1919 Harald Niels H.P. A. P.

Hansen Laursen Pedersen Gertz M0ller

1920

1921 - -

1922 -

1923 - F.F. M

Lauritsen Pedersen

1924 A.

Gertz

1925 - K.

Lund

1926 -

1927 - J.Th.

Jensen

1928 -

1929 A. K. K.

Gertz Lund Lund

1930

1931 A. K. A.K. K. M. J.Th.

Gertz Lund Jacobsen Lund Pedersen Jensen

1932 - B. - B. - -

Bertelsen Bertelsen

1933 K. - K. ingeni0r

Lund Lund Lomholt
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Ar

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

Medlem Medlem

Harald
Hansen

murermester
Kistrup

Chr. murermester
Pedersen Kistrup

A.

Gertz
-

-

Laurtiz
Vammen

-

Marius
Pedersen

-

Chr.
Pedersen

-

-

-

- -

- -

Rud.
Christensen

Lauritz Rud.
Vammen Christensen

-

B.

Bertelsen

Medlem Medlem Medlem Medlem

— Emanuel
Kjaer

(fra 27/5)
-

Emanuel
Kjaer

_

Kristian vognmand
Jensen H. Bay

-

_

-

sg.J.
Pedersen

H.P.
Pedersen

M.J.
J0rgensen

-

-

H.

Beck
K.

Lund
Niels

Laursen
_ —

Niels M.J.
Laursen J0rgensen
postbud

E. Andersen
— _

— —
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Ar Formand

1934

1935

1936

1936' K.
Lund

1937

1938

1939

1 940

1941

1942

1942 N.C.
Nielsen

1943

1943

1944 N.C.
Nielsen

1945

1946

1947

1948 K.
Lund

1949

1950

1951

Naestform.

ingeni0r

Lomholt

-

-

A.
Gertz

-

-

-

_

N.C.
Nielsen

A.
Hansen

-

—

A.
Hansen

-

-

-

Johs.

Jensen

-

-

Kasserer

_

-

-

—

-

K.
Pedersen

-

-

_

plejer

Vognsen
-

Tang

Jensen

B.
Davidsen

B.
Davidsen

-

-

Johs.

Jensen
_

-

-

Sekretaer Medlem

(material

forvalter)

ingeni0r

Lomholt

-

-

A. K.H.V.
Gertz Knudsen

-

_

T.
Hansen

-

_ _

?

?

B. H.
Davidsen Vester

- -

ingeni0r H.

Lomholt Vester

-

-

? Kjeld

Christensen
?

'

?

j

Medlem

C.

Pedersen

-

-

K.
Pedersen

-

T.
Hansen

Ch. Bagi

Petersen

-

Tang

Jensen
-

-

A. Toft

Andersen
-

A. Toft

Andersen

-

-

ingeni0r

Lomholt
_

-

-

1 Efter generalforsamling den 29. maj 1936, hvor de to foreninger blev lagt sammen.
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Ar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

1934

1935

1936

1936 ingeni0r Marius N.C.

Lomholt Pedersen Nielsen

1937

1938

1939

1940

1941

1942 - - H.
Vester

1 942

1943 - - S.
Vognsen

1943

1944 Kaj Marius S.

Pedersen Pedersen Vognsen

1945

1946

1947- - Holger

Nielsen

1948 Kaj
Rasmussen

1949 murer

Paarup

1950

1951 - - -

-

-

K.
Lund

A.
Hansen

-

-

-

-

-

Svend

Hansen
-

Marius murer Chr.

Bach S0rensen

(8/12 49)
Morten sen

-
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Ar

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1962
29/11
1963

1964

1965

Formand

_

-

-

-

-

Munch

Pedersen

-

Bendt

Davidsen

C.
Mogensen

Kr.
Pedersen

-

S0ren

Rasmussen

B.A.
Scheibye

-

.

N.Kstform. Kasserer

N.- N.
Parup Parup
-

-

Henry

Christensen
- -

- -

-

Henry

Christensen
- -

Damgaard Marius

Jensen Bach

S0ren Kr.

Rasmussen Pedersen

- Georg

Toft
- -

- -

.

Sekretaer

?

?

?

?

?

C.

Mogensen
-

-

Kr.
Pedersen

S0ren

Rasmussen

K.O.
Andersen

-

-

-

Medlem

(material

forvalter)

_

-

-

A.

Kristensen
-

Haarboe
N.K. Nielsen

Sloth
-

Marius

Bach

Niels

M0ller

;

i

Finn +

Nielsen

-

?

Medlem

Gerhardt
Nielsen

Finn

Graver

Ejner

Jensen
-

L.K.
Pedersen

Vilmer

Nielsen
-

-

_

K.O.
Andersen

Georg

Toft

Knud

Christiansen

-

1966

1967

1968

1969

1970

1971

K. Sandal

Skov

(1/1 66)
(J.M.

Rasmussen)

Jan S0rensen

Verner

Skou

Holger

Pedersen
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Ar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

1952 Niels

S0rensen

1953

1954

1955 Munch

Pedersen

1956

1957

1958

1959 N.
Paarup

1960 - Bo
Scheibye

1961 Bent Ib
Pedersen Kerff

1962 Marius

Bach
1962
29/11
1963

1964 E.A.V. Jan

Jeppsen S0rensen

1965 - Villy

Nielsen

1966 A
Vilhelmsen

1 967

1968 J.H.F
Pedersen

1969

1970

1971 - Erling

_ _

-

-

-

-

Damgaard

Hansen
- -

Damgaard

Jensen

Niels Richard

M0ller Andersen

-

_

-

Steen

Frandsen
—

Steen

Scheibye

O.C.V.

Nielsen

-
S0rensen
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Ar Formand

1972

1973 E.A.V.
Jeppesen

1 974

1975

1976

Naestform.

E.A.V.
Jeppesen

K.O.
Andersen

-

-

_

Kasserer Sekretaer

C.P.
C0bel

Kaj

Kjaersgaard
- -

Erik
Bjerring

_ _

Medlem
(material
forvalter)

?

Villy
Nielsen

-

Arly
Laulh

_

Medlem

_

O.G.V.
Nielsen

B.O.
Andersen

-

_

1977 E.A.V.
Jeppesen

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

K.O.
Andersen

C.P.
G0bel

Jens. B.
Refsgaard

Erling
Gr0nborg
(1/9 78)

Erik
Bjerring

Arly
Lauth
Aksel

S0rensen
Hans

Poulsen

Bjarne
Visgard

(9/11 79)

B.O.
Andersen

Niels
Gudiksen

Knud
Koue

1986

1987

1988 Irving
Kaster
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Ar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Verner
Skov
Leo

Christensen
Erik

Bjerring
Johannes
Nielsen

-

Johannes
Nielsen

Cert
Moltzen

-

_

—

Allan
Laursen

-

Lene
Andersen
(18/9 75)

Lene
Andersen

-

Irving
Kaster

_

Uwe
P0rksen

_

-

Bodil
Bj0rn

(18/9 75)
Bodil
Bj0rn
-

Erik
S0rensen

1980

1981

1982

1983

1984 Age Kleppe
Hansen

1985

1986

1987

1988

Hannah
Jeppesen

Jan
Zimmermann

(12/2 85)

Erik

Dalsgard
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Viborg Salon-og
Pistol Skytteforening

Ar

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

Formand Naestform. Kasserer

H.P. dugmager osg.
Pedersen M. Petersen C. Haamann

murer
Graversen

sergent
J. Pedersen

- - -

?

konsulent -- ?
B. Bertelsen

overofficiant osteh. L.M.
F.F. Lauritsen Christensen

toldassistent
Chr. Jensen
k0bmand konsulent

H. Hansen B. Davidsen
konsulent Marius P.V.

B. Davidsen Pedersen Hansen
botaniker

N.C. Nielsen

- - -

_

_

- - -

- - -

Sekretaer Medlem

osg. mekaniker
C. Haamann Winther

murer
Graversen

sergent togbetjent
J. Pedersen Chr. Pedersen

?

? ?

? F.F. Lauritsen

?

? Marius
Pedersen

—

—

0lhandler
J.Th. Jensen

-

Svanholm

-

-

-

A. Hansen

Medlem

b0ssemager
Gertz

—

murer
Graversen

?

vabenhandler
N. Laursen

?

?

overofficiant
F.F. Lauritsen

botaniker
N.C. Nielsen

Eli
Ohlin

-

-

-

-

K. Lund

190



Ar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

1920

1921

1922

1923

1924 ostehandler

L. Christensen

1925

1926 vandvaerksb.

P. Olsen

1927

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

191





Medlemstal 1863-1988

Ar

1863
1864
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

?
?

80
69

?

149
?

25
?
?

17
21
14
30
23
72
60

114
107
102

72
72
56
48

Medlemmer

Aktive

2

heraf 41 skytter

(?)
(?)

( 8 aeldre, 9 yngre)
( 7 aeldre, 1 4 yngre)
( 7 aeldre, 7 yngre)
( 6 aeldre, 24 yngre)
( 6 aeldre, 1 7 yngre)
( 7 aeldre, 65 yngre)
( 6 aeldre, 54 yngre)
( 12 aeldre, 102 yngre)
( 1 1 aeldre, 96 yngre)
( 1 2 aeldre, 90 yngre)
( 13 aeldre, 59 yngre)
( 14 aeldre, 57 yngre)
( 13 aeldre, 43 yngre)
( 17 aeldre, 31 yngre)

Passive

?

?

121
124

117
100
91
79
64

48

(98 i forh.

I alt Kilde

?

?

201 medlemsprotok.
193

Krogh: Skytte-
sagen i Dk 1911

142 medlemsprotokol
,

_

96
85

-
-

71
-
-
-

16/21884)
-
-

-
-

-
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Ar

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Medlemmer

Aktive

37 (
40 (
61 (
78 (
80 (
86 (
53 (
59 (
70 (
59 (
48 (
41 (
40 (
42 (
56 (
50 (
55 (
56 (
56 (
65 (
65 (
58 (
56 (
40 (
43 (
51 (
43 (
47 (
39 (
43 (
44 (
49 (
58 (
47 (
39 (
34 (
28 (
23 (
24 (
28 (
18 (
24 (
26 (
30 (
24 (
24 (

19aeldre,
1 7 aeldre,
25 aeldre,
25 aeldre,
26 aeldre,
29 aeldre,
27 aeldre,
28 aeldre,
26 aeldre,
25 aeldre,
27 aeldre,
28 aeldre,
26 aeldre,
25 aeldre,
26 aeldre,
22 aeldre,
23 aeldre,
22 aeldre,
23 aeldre,
23 aeldre,
29 aeldre,
29 aeldre,
28 aeldre,
25 aeldre,
24 aeldre,
28 aeldre,
28 aeldre,
28 aeldre,
31 aeldre,
30 aeldre,
42 aeldre,
48 aeldre,
58 aeldre,
47 aeldre,
39 aeldre,
33 aeldre,
2 7 aeldre,
22 aeldre,
23 aeldre,
26 aeldre,
18 aeldre,
21 aeldre,
26 aeldre,
30 aeldre,
24 aeldre,
22 aeldre,

1 8 yngre)
23 yngre)
36 yngre)
53 yngre)
54 yngre)
57 yngre)
26 yngre)
31 yngre)
44 yngre)
34 yngre)
21 yngre)
1 3 yngre)
1 4 yngre)
1 7 yngre)
30 yngre)
28 yngre)
32 yngre)
34 yngre)
33 yngre)
42 yngre)
36 yngre)
29 yngre)
28 yngre)
1 5 yngre)
1 9 yngre)
23 yngre)
1 5 yngre)
1 9 yngre)
8 yngre)

1 3 yngre)
2 yngre)
1 yngre)
0 yngre)
0 yngre)
0 yngre)
1 yngre)*
1 yngre)
1 yngre)
1 yngre)
2 yngre)
0 yngre)
3 yngre)
0 yngre)
0 yngre)
0 yngre)
2 yngre)

Passive

34
30
36
48
46
45
41
39
39
41
39
38
34
30
28
30
28
64
63
52
47
48
38
32
31
28
23
22
16
13
?

34
35
42
46
44
45
38
32
31
21
20
20
20
20
20

I alt

71
70
97

126
126
131
94
98

109
100
87
79
74
72
84
80
83

120
119
117
112
106
94
72
74
79
66
69
55
56
44
83
93
89
85
78
73
61
56
59
39
44
46
50
44
44

Kilde

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
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Ar

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Medlemmer
Aktive

20 ( 18 aeldre, 2 yngre)
57 ( 53 aeldre, 4 yngre)
37 ( 35 aeldre, 2 yngre)
35 ( 33 aeldre, 2 yngre)
50 ( 43 aeldre, 7 yngre)
54 ( 47 aeldre, 7 yngre)
96 ( 85 aeldre, 1 1 yngre)

100 ( 91 aeldre, 9 yngre)
90 ( 87 aeldre, 3 yngre)
86 ( 85 aeldre, 1 yngre)

138 (127 aeldre, 11 yngre)
198 ( aeldre, yngre)
239 ( aeldre, yngre)
153 ( aeldre, yngre)
100 ( 93 aeldre, 7 yngre)
99 ( 96 aeldre, 3 yngre)

112 (102 aeldre, 10 yngre)
115 ( 97 aeldre, 18 yngre)
92 ( 78 aeldre, 1 4 yngre)

1 07 ( 94 aeldre, 1 3 yngre)
89 ( 76 aeldre, 1 3 yngre)
77 ( 69 aeldre, 8 yngre)
67 ( 59 aeldre, 8 yngre)
78 ( 59 aeldre, 19 yngre)
77 ( 5 7 aeldre, 20 yngre)**

127 (109 aeldre, 18 yngre)***
220 (100 aeldre, 120 yngre)***
126 ( 85 aeldre, 41 J+U)
177 (106 aeldre, 71 J + U)
284 (155 aeldre, 129 J+U)
263 (134 senior, 129 junior)
309 (167 senior, 142 junior)
297 (180 senior, 117 junior)
314 (205 senior, 109 junior)
277 (168 senior, 109 junior)
317 (153 senior, 164 junior)
275 (162 senior, 113 junior)
306 (183 senior, 123 junior)
373 (257 senior, 116 junior)
409 (285 senior, 124 junior)
334 (224 senior, 110 junior)
334 (242 senior, 92 junior)
376 (258 senior, 118 junior)
365 (236 senior, 129 junior)
448 (300 senior, 148 junior)
339 (224 senior, 115 junior)

Passive

20
66
87

107
106
32
27
25
23
22

20
20
13
16
17
17
17
18
19
20
18
13
11

12
12

8
11

13
12
8

?
?
?
?
?

?
?

0
0

52
105
85

124
129
84

198

1 alt

40
123
124
142
156
86

123
125
113
108

158
218
252
169
117
116
129
133
111
127
107
90
78
90
89

135
231
139
189
292
263
309
297
314
277
317
275
306
373
461
439
419
500
494
532
537

Kilde

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
—
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

kassereren
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Ar

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Medlemmer
Aktive

316 (212 senior, 104 junior)
363 (255 senior, 108 junior)
267 (144 senior, 123 junior)
319 (199 senior, 120 junior)
264 (164 senior, 100 junior)
323 (169 senior, 154 junior)
341 (238senior, 103 junior)

Passive

169
94

164
107
139
148

194

I alt

485
557

431

426

403

471

535

Kilde

—

-
-
-
-
-

-

Fra 1924 er yngre skytter under 22 ar. I perioden f0r 1924, var yngre skytter under 30 ar.

** Herudover var der 12 medlemmer fra omegnen uden kontingent, hvorfor de ikkeer medtaget
her.

** * Der er tale om omtrentlige tal, pga. uklarheder i protokollen.

600

500 -

400 -

300 -

200 -

100 H

1863 1873 1883 1893 1903 1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983



Danske mesterskaber

Riffel:

1914: Niels Laursen
1942: Marius Pedersen

Karl Lund
Niels S0rensen
Henry Petersen
P. Skovgaard

1966: Finn Scheibye
1969: Finn Scheibye
1977: Lene Andersen
1981: Poul Erik Larsen
1983: Jacob Gr0nbaek

Knud Holdgard
K.O. Andersen
Jacob Gr0nbaek

1984: Lene Andersen
Laila Gudiksen
Elisabeth Jeppesen
Lene Andersen
Jacob Gr0nbaek
Jacob Gr0nbask

DM sammenlagt skydning pa 250 og 300 m.
DM 50 m staende - hold (1770)

DM 50 m junior liggende (377)
DM 300 m staende
DM halvmatch dame (535)
DM 15 m junior (362)
300m halvmatch hold (1655)

DM 300 m helmatch knaelende (375)
DM 15 m dame - hold (989)

DM 50 m halvmatch dame (559)
DM 300m helmatch (1125)
DM 300 m halvmatch (544)
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1985:

1986:
1987:

Lene Andersen
Jacob Gr0nbask
Jacob Gr0nbaek
Karl Kronskiold
K.O. Andersen
Knud Holdgard
Jacob Gr0nbaek
Jacob Gr0nbaek
Jacob Gr0nbask

DM 50 m halvmatch dame (567)
DM 300 m helmatch knselende (382)
DM 300 m halvmatch - hold (2176)

DM 300 m halvmatch (552)
DM 300 m helmatch staende (363)
DM 300 m helmatch knaelende (383)

Pistol:

1972:
1977:
1978:

1980:
1982:
1983:

1985:

1986:

Frantz V. Lucas
Erik Jensen
Bodil Bj0rn
Grethe Johansen
Suzanne Jensen
Erik Jensen
Erik Jensen
Steffen Andreasen
Erik Jensen
Preben Bech
Bent Svejstrup
Bent 0rskov
Steffen Andreasen
Erik Jensen
N.P. Bro
Preben Bech
Steffen Andreasen
Henry Thomsen
Per Smedegaard
Erik Jensen
Henry Thomsen
Tove Anh0j
Karen Jacobsen
Suzanne Jensen
Steffen Andreasen
Henry Thomsen
Preben Bech
N.P. Bro

DM grovpistol
DM grovpistol (577)
DM finpistol - dame-hold

DM grovpistol (580)
DM grovpistol (582)
DM standardpistol (560)
DM grovpistol - hold (2274)

DM fripistol - 50 m - hold (2155)

DM fripistol -15m- hold (1059)

DM fripistol 15 m
DM standardpistol damer - hold

DM fripistol 50 m - hold
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1987: Henry Thomsen DM fripistol 50 m-hold (2142)
Steffen Andreasen -
N.P. Bro
Preben Bech -
Henry Thomsen DM fripistol 15m- hold - (1085) dansk rekord
N.P. Bro
Steffen Andreasen —
Steen Jensen

1987: Frantz V. Lucas DM grovpistol old boys
Jan Dovolil DM standardpistol 25 m - hold (2210)
Erik Jensen
Preben Bech -
Bent 0rskov -





Tildelte
haedersbevisninger

Der findes inden for skydeidraetten en raekke haedersbevisninger. Nogle gives som
anerkendelse for en stor indsats for skydeidraetten, andre for gode skyderesultater.

D.D.S.G. & I.s haederstegn
19?? Karl Marius Nielsen Bach
1957 Marius Pedersen (aerestegn)

Dansk Skytte Unions haederstegn
1962 Niels Kalhave
1973 Bjarn Andersen Scheibye
1987 Ejner Arno Villy Jeppesen

Erik Saetter-Larsens lederpokal
1975 Ejner Arno Villy Jeppesen
1985 Kjeld Ove Andersen

Jyl lands Skytte Forbunds haederstegn
1963 Karl Lund
1972 Bj0rn Andersen Scheibye
1981 Kjeld Ove Andersen
1982 Ejner Arno Villy Jeppesen
1986 Hannah Jeppesen
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Viborg Sports Ledernal (De Samvirkende Idraetsklubber)
1985 Ejner Arno Villy Jeppesen

opnaet 24 points
opnaet 14 points
opnaet 24 points
opniet 18 points
opnaet 16 points
opnaet 40 points
DM grovpistol
deltager ved EM pi 50 m 1974
DM grovpistol
DM finpistol hold
DM finpistol hold
DM finpistol hold
NM finpistol hold
DM fripistol hold
DM fripistol hold 15 m
DM fripistol hold 15 m
DM fripistol hold 15 m
DM standardpistol
DM grovpistol hold
DM grovpistol hold
DM grovpistol hold
DM grovpistol hold
DM fripistol hold 50 m
DM fripistol hold 50 m
DM fripistol hold 50 m
DM fripistol hold 50 m
DM 300 m fririffel knaelende
DM 300 m standard riffel hold
DM 300 m standard riffel hold
DM 300 m standard riffel hold

JM 50 m standardriffel hold
JM 50 m standardriffel hold
JM 50 m standardriffel hold
Ungskyttecup nr. 1 pi hold
Ungskyttecup nr. 1 pi hold
Ungskyttecup nr. 1 pa hold
JM 50 m standardriffel hold

Viborg
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1972
1975
1977
1978
1978
1978
1981
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

Viborg
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1978

Bys Elitenal
Richard Andersen
J.M. Rasmussen
K.O. Andersen
Finn Toft
J0rgen Andersen
Finn Scheibye
F.V. Lucas
Lene Andersen
Erik Jensen
Bodil Bj0rn
Grethe Johansen
Suzanne Jensen
Tove Anh0j
Henry Thomsen
Steffen Andreasen
Per Smedegird
Erik Jensen
Steffen Andreasen
Erik Jensen
Preben Bech
Bent Svejstrup
Bent 0rskov
Steffen Andreasen
Erik Jensen
N.P. Jensen
Preben Bech
Jacob Gr0nba2k
K.O. Andersen
Knud Holdgaard
Jacob Gr0nbaek

Sports Juniornal
Lene Andersen
Peter K. G0bel
Kim F. Madsen
Ronald Schi0nning
J0rgen M0ller
Tove Si gird
Ingrid Nielsen
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1978 Poul Erik Larsen JM 50 m 60 liggende senior (som juniorskytte)
1984 Gitte Jensen JM 15 m hold
1984 Allan Nielsen JM 15m hold
1984 JohnDalsgard JM 15m hold
1985 Ann Britt Dalsgard DM 15 m individuelt
1985 Brian Nielsen JM 15m hold
1985 Lars Enevoldsen JM 15 m hold
1986 Christian Mikkelsen JM 15m hold
1986 Jesper Scharf JM 15 m hold
1986 Jesper Gregersen JM 15 m hold





IN7ERNAITONALT SKyTTESTMNE
MA1CHE5 INTERNAIIONAVX DE TIR

VIBORG DANMARK
UTOGRAFISKt ANSTALT.


