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Forord
Med udgivelsen af dette jubilæumsskrift har foreningen ønsket at give et billede af
Viborg Skytte Forenings udvikling i de sidste 25 år. Ved foreningens 125 års
jubilæum blev der udgivet et større værk om foreningens dengang 125 årige virke. Vi
har denne gang kun 25 års historie at berette om, men kildematerialet er derimod
enormt. Vi har derfor måttet holde os til overordnede emner og har kun kunnet
medtage en brøkdel af de billeder foreningen ligger inde med.
Denne gang har vi valgt at følge med tiden – denne bog ligger/kommer til at ligge
som PDF-fil på foreningens hjemmeside, så foreningens medlemmer og andre
interesserede kan downloade bogen til fri afbenyttelse. Der er trykt nogle få
eksemplarer som dels vil ligge tilgængelig i klubhuset dels blive brugt til gaver til
honoratiores.
Som formand for Viborg Skytte Forening vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke
de personer, der har bidraget til denne bog. Tak til Viborg Idrætsråd, Lokalhistorisk
Arkiv og Viborg Kommune for hjælp til informationer om foreningen. Denne gang
har vi ikke haft nogen sponsor – til gengæld har bogen ikke kostet nær så meget som
sidste gang.

Viborg, juni 2013

Formand for Viborg Skytte Forening
Kristian Lund Hansen
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Indledning
For 25 år siden udgav Viborg Skytte Forening et jubilæumsskrift i anledning af sit
125 års jubilæum. Nu er der gået 25 år, og den gamle bogs forfatter har ladet sig
lokke til at skrive et nyt jubilæumsskrift. Denne gang er det ikke så omfangsrigt som
sidst, men der er flere billeder, og vi er gået over til farver. Det er planen at lægge
såvel det gamle som det nye jubilæumsskrift ud på foreningens hjemmeside, hvor det
frit kan kopieres ned på de interesseredes computere som PDF-fil. Da erfaringerne
med sidste jubilæumsbog var, at vi trykte for mange, og da det er dyrt at trykke så få
eksemplarer, vi trods alt har brug for, er det besluttet, at der kun bliver trykt nogle få
eksemplarer. Disse trykte eksemplarer er til gaver i anledning af selve jubilæet og
nogle få stykker til at ligge i klubhuset i Danerlyng og på Kirkebækvej til fælles
afbenyttelse.
De sidste 25 år er der sket rigtig mange ting i Viborg Skytte Forening. Vi har fået pc
og regnskabsprogrammer, tyverialarmer på såvel Kirkebækvej som Danerlyng. Nogle
skiveanlæg er blevet digitale – ja sågar skivebedømmelsen er overtaget af en
maskine. Vi har nedlagt gamle baner og bygget nye op, og der er kommet et helt nyt
klubhus i Danerlyng. Sådan kunne jeg blive ved – det gør jeg - senere.
Vi har ”gang” i den 5. formand i perioden hvilket indikerer en stabil forening. Jeppe
(E. A. V. Jeppesen) stoppede i 1995 efter 22 år som formand og 31 år i bestyrelsen.
Det er verdensrekord i Viborg Skytte Forening – mølleejer Villesen har andenpladsen
med 16 år, adjunkt A. Lomholt og kaptajn K. Lund har begge tredjepladsen med 15
år som formand i foreningen.
Skytter fra Viborg Skytte Forening har vundet læssevis af guld-, sølv- og
bronzemedaljer, hjemtaget danmarksmesterskaber, jyske mesterskaber og
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amtsmesterskaber (dengang det hed det), og nogle har været udenlands og
repræsenteret landet på fornemste vis – herom senere. Foreningen har altså klaret sig
godt på det sportslige plan. Vi har nogle meget vindende pistolskytter i oldboys
klassen, blandt venner kaldet støvsugerbanden, dem kan I også læse om.
En institution i foreningen KO (Andersen) er stadig aktiv blandt vore yngste skytter,
det vil sige, at han, medens jeg skriver disse linjer, har besluttet sig for at holde.
Forfatterens første instruktør i foreningen var KO – det var i 1964 – og på det
tidspunkt havde han været i gang i nogle år – 50 år som instruktør – den er svær at
hamle op med. Normalt bliver man først æresmedlem efter sin aktive karriere, men i
KOs tilfælde har man måttet gøre en undtagelse, da man udnævnte ham til
æresmedlem i 1998 sammen med Jeppe og Bjerring.
Vi har valgt at opdele dette jubilæumsskrift som sidste gang. Først nogle
kronologiske afsnit om perioden 1988 – 2013. Perioden er opdelt efter, hvem, der var
formand, så de får en epoke hver. Dernæst er der forskellige afsnit om udvalgte
emner, og til slut et afsnit med mere oversigtsagtige og statistiske data så som
bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer, medlemstal og andre ting.
Tillykke med de 150 år og god fornøjelse med bogen.
Kim Fensteen Madsen
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Perioden 1988 til 1995 – Kulminationen?
Denne periode er fra 125 års jubilæet og frem til, at E. A. V. Jeppesen (af mange
bedre kendt som Jeppe) stopper som formand. Med 22 år som formand – den længst
siddende formand i foreningens historie, kan det ikke undgås, at man kommer til at
fylde meget i billedet i en forholdsvis lille forening som Viborg Skytte Forening.
Jeppe blev formand i 1973, K.O. Andersen (KO) blev næstformand samme år, og året
efter blev Erik Bjerring sekretær. Dette triumvirat blev de store tandhjul og drivende
kræfter i en velsmurt maskine og holdt sammen, til Jeppe og K.O. stoppede i 1973.
Bjerring stoppede som sekretær i 1994 pga. sit syn, men blev i bestyrelsen 2 år til, det
sidste år som næstformand. En fantastisk indsats. KO sad i bestyrelsen fra 1961 til
1995 – altså 34 år, Jeppe sad i bestyrelsen fra 1964 til 1995 – altså i 31 år og Erik
Bjerring sad i bestyrelsen i 22 år fra 1974 til 1996, deraf 19 år som sekretær.
Imponerende!
Vi har også været heldige med kassererne. Der har kun været 3 kasserer i de sidste 25
år, Erling Grønborg var kasserer i 12 år fra 1978 – 1990, Åge Kleppe-Hansen bestred
posten i 8 år fra 1990 – 1998, og sidst men ikke mindst Knud Erik Holm, der
foreløbigt har været kasserer i 15 år fra 1998 til nu.
Er der så ellers sket noget i denne periode? Uha! Da vi festede sidst hed skydningens
hovedorganisation De Danske Skytte Gymnastik og Idrætsforeninger (DDSG&I). I
1993 blev DDSG&I opsplittet i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) med
fusion af De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger (DGU). Skyttegruppen fra
DDSG&I, kom til at hedde De Danske Skytteforeninger (DDS) – begge med
hovedsæde i Vingsted. Her ved jubilæumsårets start er DDS blevet underlagt DGI og
hedder nu DGI Skydning. Således har vi gennemlevet 3 organisationer. I de sidste
efterhånden mange år har der været bestræbelser på at lægge de gamle amter fra
DDSG&I-tiden sammen i større amter eller administrative områder efter samme
mønster som DGI. Det gamle Viborg Amts Skytteforening ”afgik ved døden” i 2007
efter 138 års virke. Det kom til at hedde DDS Midt efter fusion med DDS
Hammerum Herred og Gl. Skanderborg Amt og Viborg Amts Skytteforening. Om
DDS Midt kan fortsætte som nu, eller det bliver en del af DGI Midtjylland, er mig
p.t. uvist.
De Samvirkende Idrætsforeninger har også ændret navn til først Viborg Sport og
endeligt i forbindelse med kommunalreformen og kommunesammenlægningerne er
det kommet til at hedde Viborg Idrætsråd.
Vi har aflivet de gamle Otteruprifler både på kortdistance og langdistance og skyder
med standardrifler af forskellige fabrikater – mest Anschütz, Walther, Feinwerkbau
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og Sauer. Der er kommet gang i luftvåbnene medens langdistance ikke har det for
godt. Foreningen har søgt tilskud til og købt mange moderne våben. Vi taler om
fripistoler, almindelige Walther cal. .22 pistoler og luftpistoler, Feinwerkbau er
kommet på mode, Anschütz geværer cal. .22 og Sauer langdistancerifler 6,5 mm.. I
forbindelse med indførelse af moderne luftvåben er det ikke længere moderne at
skyde med fjederfremdrevne luftvåben. Der er derfor indkøbt et infernalsk larmende
uhyre af en kompressor til at fylde trykluftbeholderne til de moderne luftvåben.
I 1988 kostede en æske (50 stk.) cal. .22 patroner 20,- kr.. I 1996 sættes prisen op til
25,- kr. pr. æske. I 2002 var den steget til 40 kr. æsken for Gul Lapua, og 25,- kr. for
Rød Lapua og RWS. I 2008 steg den til 45,- kr. for Gul Master og 35,- kr. for RWS,
CLUB og MATCH. 90 øre for en patron lyder måske ikke af meget; men der skydes
mange af dem. I 1882 skød skytterne i Viborg Amts Skytteforening 28 skud i snit om
året! Det er omtrent det, vi skyder pr. træningsaften, indtil der går konkurrencesport i
den. I 2012 blev der solgt 247.412 skud til 247 medlemmer. Det giver ca. 1.000
patroner pr. skytte. Jeg selv skyder 150 skud om året, og nogle af eliteskytterne
skyder mange tusinde skud. En landsholdsskytte, jeg har talt med, skyder ca. 15.000,
og nogle år op til 20.000 patroner om året.
Kassereren Erling Grønborg kunne i juni 1989 berette for bestyrelsen, at han med
hjælp fra Åge Kleppe-Hansen nu kørte regnskabet på EDB – altså det vi i dag kalder
IT – den fagre nye verden var begyndt. Nu har foreningen flere Pc’er, elektronisk
skivebedømmermaskine og elektroniske skivesystemer på, 50m og 100m/200m.
Når man ankommer til 15m banerne om vinteren er der forholdsvis stille med mindre
det er Juniorafdelingen, der huserer, eller man er dumpet ind i Gretes store syndige
kaffe- og kagebord. Foreningen kan virke lidt søvnig på overfladen; men når man
kradser lidt i denne overflade, finder man ud af, at der er rigtigt mange mennesker,
der yder en stor indsats for foreningen. Der er mange, der bidrager; men det er
Tordenskjolds soldater, der knokler – år efter år er det de samme, der bygger nyt og
reparerer skydebaner og vedligeholder de store udenoms arealer. Der afvikles i nogle
år mange stævner både for Viborg Skytteforening, men også Jyllands Skytte Forbund,
Dansk Skytte Union og DDS/DGI Skydning (jeg kan ikke helt vænne mig til det nye
navn – det kommer nok -).
Der afvikles mange slags arrangementer. Der kommer jægere for at indskyde deres
jagtrifler. Vi har på det seneste anlagt en 100m bane til formålet, det giver en god
indtægt. Der er en række militære foreninger, der afholder fugleskydning eller
fregatskydning, som det hedder i den lokale Marineforening. Forsvarsbrødrene,
Prinsens Livregiments Soldaterforening, loger, fagforeninger og firmaer kommer for
at prøve at skyde. Foreningen tjener lidt på disse arrangementer, men må også trække
på sine trofaste instruktører og hjælpere.
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Fra 1995 er det slut med, at Firmaskytterne er medlemmer af Viborg Skytte Forening,
og medlemstallet falder fra 514 i 1993 over 377 i 1994 til 269 i 1995. Dermed
mistede foreningen en god indtægt. Det er både seniorskytter og juniorskytter, der
forsvinder på disse to år. Det sætter foreningens økonomi under pres. Indtægterne
falder, og udgifterne stiger. Der kommer flere og flere krav til foreninger om alarmer,
afgifter til arbejdstilsynet, og hvad der ellers vælter ind over foreningen fra det
senmoderne samfund.
Dagny og Niels Laursens Legat ophæves ved udgangen af 1991, og resten af
kapitalen i legatet på 9.000,- kr. blev overført til foreningens kasse. Dette er et
eksempel på, hvordan dyrtiden udhuler den slags fonde – renteindtægterne er
beskedne, sølvpriserne havde været støt stigende i de senere år, men var faldet en del
igen, men foreningens slunkne kasse kunne godt bruge de 9.000,-. Det er der ikke
noget odiøst ved, det fortæller kun, at legater ikke varer for evigt, med mindre de er
kæmpe store, og det var Laursens legat ikke.
I 1991 opstiller man en skydebænk til test af ammunition. Det fremgår ikke af
protokollen, om det kun er pistolskytterne, der bruger den. Der findes en skydebænk
på 50m banerne; men den ser ikke ud til at have været brugt længe. Man bruger en et
andet sted ved forhandleren.
Et lavpunkt i fremmøde på generalforsamlingerne var i 1994 hvor der kun mødte 10
medlemmer foruden 9 fra bestyrelsen.
I perioden har man opgivet at have venskabsbyer som Hamar i Norge og Uppsala i
Sverige. Man kunne tidligere fylde en bus og køre til de to venskabsforeninger, men
man beslutter at holde en pause, som stadig gør sig gældende.
Lene Andersen var primus motor for at starte luftvåbenstævner i foreningen. Det blev
fra starten en stor succes, og luftvåben er blevet en vigtig del af skydningen i
foreningen. Der bliver indkøbt mellem 15.000 og 40.000 hagl om året til foreningens
skytter.
Der blev lagt et stort arbejde i at få anlagt de nye pistolbaner i Danerlyng. Det var vel
det dyreste projekt, foreningen havde haft til dato. De kostede ca. 900.000,- kr. Nogle
få år, efter de var taget i brug, brændte de 23. januar 1994. Man kunne så begynde
forfra. De blev dog hurtigt genopført, så de var klar til Viborgstævnet.
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Perioden 1995 til 2001 – tilbagegang og genopretning
I denne periode går foreningen over i en ny fase. Firmaskytterne forlader foreningen i
1995, da de ikke vil acceptere, at deres medlemmer også skal være medlem af VSF
for at kunne skyde på vores baner, eller rettere sagt synes de, det er for dyrt med dette
dobbelte medlemskab. Her kunne man måske have lavet en ordning med, at man
kunne betale kontingent som passivt medlem, når man kom fra firmaskytterne, der
som forening også skulle betale en leje for at bruge banerne. På den anden side slider
en ”passiv” firmaskytte, der skyder på banerne, det samme som en aktiv VSF-er, der
betaler fuldt kontingent. Det er altid let at være bagklog, og det er jo også gået
upåklageligt de sidste mange år.
Afskeden med firmaskytterne resulterede i en betydelig tilbagegang på medlemsfronten. Man havde haft 514 medlemmer i 1993 og gik fra 377 i 1994 til 269
medlemmer i 1995. Der var også frafald i Juniorafdelingen, nemlig fra 139
medlemmer i 1994 til 75 i 1995. Tallene for juniorerne er en del af de totale tal nævnt
først. Om det er børn og unge med forældre fra firmaskytterne, er jeg ikke helt klar
over, men det ligner en tanke.
For at løse dette økonomiske pres måtte man ud over to kontingentstigninger og
øgede priser på patronerne ty til VSF-fonden, som i dag optræder på det udleverede
regnskab ved generalforsamlingen. Fonden blev oprettet 9. december 1982. Det var
foreningens daværende formand E.A.V. Jeppesen, som var fondens foregangsmand.
Fondens formål var at oparbejde en reservekapital til gavn for Viborg Skytte
Forening og dens medlemmer. Fondens indtægter kom primært fra reklameskilte på
banerne, og der var i starten af perioden kommet gode indtægter ind. Der kommer
ingen indtægter fra reklamer nu om dage. Man har i stedet brugt fondsmidlerne, eller
rettere man har lånt fondsmidlerne til at nedbringe foreningens dengang store
kassekredit med meget dyre renteudgifter. En fornuftig disposition, der egentlig
følger fondens statutter med at være til gavn for Viborg Skytte Forening og dens
medlemmer og er kommet til at virke som reservekapital. Problemet i dag er, at den
ingen løbende indtægter har og med nutidens renteniveau ingen afkast kan give. Man
må derfor konkludere, at den har gjort største gavn, som den er blevet anvendt.
I 1998 var det tid til at udnævne 3 nye æresmedlemmer. E.A.V. Jeppesen og K.O.
Andersen havde forladt bestyrelsen i 1995 og Erik Bjerring i 1996 efter ufatteligt
mange års arbejde for foreningen.

13

For mere information om de 3 æresmedlemmer henvises den interesserede læser til
afsnittet om æresmedlemmer.
I denne periode fremkommer der et ønske om, at juniorskytter kan komme til at
skyde med luftvåben. Det er den 23/9 1996, og det kræver, at man indkøber 2 – 3
luftrifler. Det må imidlertid vente på grund af foreningens dårlige økonomi.

14

Perioden 2001 til 2005 – Ny luft under vingerne
Vi begynder denne periode med en beslutning om at forhøje kontingentet fra 2002 til
345,- kr. for seniorerne og 230,- kr. for juniorerne og 115,- kr. for de passive
medlemmer.
Biathlon melder i denne periode sin ankomst og er blevet til en ny klub, der lejer sig
ind på Viborg Skytte Forenings baner. Klubben hedder mærkeligt nok Viborg
Biathlon Klub. Der skal bygges helt nye Biathlon baner (50m) på de gamle 300m
baner med nye volde og faldmål. Det vil sige, det er planen, vi mangler stadig at få
finansieringen på plads. Det vil, anslår man, komme til at koste ca. 188.000 kr. at
anlægge banen samt en ny parkeringsplads.
Rent organisationsmæssigt skifter De Samvirkende Idrætsforeninger (DSI) navn til
Viborg Sport. I 2001 oprettes en veteranafdeling på initiativ af E.A.V. Jeppesen, men
den løber ud i sandet efter forholdsvis kort tid.
Skoleskydning på pistol for 8. klasser kommer på programmet i 2002. Knud Erik
Holm får Viborg Amts Skytteforenings Lederpokal i 2002. Knud Erik Holm vælges
ind i Viborg Amts Skytteforenings kortdistanceudvalg, og Ulrich Ørskov i
pistoludvalget i 2002.
For at komme i gang med luftskydning for børn køber man 4 luftrifler a 9.000 kr.
Man skyder med alt muligt fra 4,5 mm til cal. .44 magnum (tror jeg nok); men det er
planen, at man skal starte med cal. 3.38. Man skal have anlagt en Petanquebane.
I 2002 kommer der et varsel om nedsættelse af lokaletilskuddet fra kommunen. Den
annoncerede nedsættelse ville have betydet en kontingentstigning på 303 kr. pr.
medlem over 25 år eller 202 kr. for alle i foreningen. Den skulle være trådt i kraft i
2002, men bliver udskudt til 2003 og bliver ikke helt så kraftig som først annonceret
– det var ment, at den skulle være reduceret med 75%, men blev ”kun” reduceret med
50%. Det kommer dog til at betyde, at man atter må sætte kontingentet op fra 2004 til
400 kr. for seniorer, 250 kr. for juniorer og 150 kr. for passive medlemmer.
Patronpriserne får også et lille nøk opad, så Gul Lapua koster 40,- kr., Rød Lapua
25,- kr. og RWS 25,- kr. pr. æske. Allerede 2 måneder senere beslutter man, at RWS
skal koste 30,- kr. pr. æske.
Jagtforeningernes medlemmer skal være medlem af Viborg Skytte Forening, hvis de
vil træne på 100m banen.
Man kan låne en skivetællermaskine til opgørelse af skiver på 10m og 15m. af Viborg
Amts Skytteforening.

15

1- skivetællermaskine

Biathlon melder sin ankomst. I 2004 tilmeldes Viborg Skytte Forening et Biathlon
program under De Danske Skytteforeninger.
K.O. Andersen tildeles Viborg Sports lederpokal i 2004. Han er indtil nu den eneste i
foreningen, der har modtaget denne hæder. De Samvirkende Idrætsforeninger startede
med at udnævne årets leder i 1992. KO modtager i 2003 Viborg Amts
Skytteforenings ærestegn.
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Perioden 2005 til 2013 – Fra ”skrot” til slot
Vi begynder denne periode med en nye formand, nemlig Erik Hjorth Jacobsen –
Jacobsen slettes i 2006 hvis nogle skulle blive forvirrede, det er den samme person.
Generalforsamlingen 27/1 2005 kunne ikke vælge en ny formand, da bestyrelsen ikke
havde en kandidat der ville være formand og man ikke kunne finde en blandt de 31
deltagere på generalforsamlingen, der lod sig ovetale til dette vigtige hverv. Erik
Jensen, der som sædvanligt var dirigent, hævede generalforsamlingen i 7 minutter, så
man kunne prøve at overtale en til at lade sig opstille. Det lykkedes ikke, så
dirigenten opfordrede den nye bestyrelse til hurtigst muligt at afholde et
bestyrelsesmøde og få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med formandsvalg som eneste punkt. Man havde i forvejen holdt en ekstraordinær
generalforsamling for at få vedtaget en paragraf der nedsatte antal bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7.
Efter denne generalforsamling mødtes bestyrelsen 16/2 2005, hvor Erik Hjorth
Jacobsen annoncerede sit kandidatur til formandsposten. Dermed var formandskrisen
ovre. Så vidt jeg husker, er det den eneste gang i 150 år, at en bestyrelse ikke har haft
en formandskandidat, når den gamle formand trak sig. Heldigvis gentog det sig ikke
her ved sidste formandsskift. Der er lidt uklarhed om, hvornår denne ekstraordinære
generalforsamling var – sandsynligvis var det 2/3 2005. Der findes ikke et referat fra
denne ekstraordinære generalforsamling, og den kaldes et ekstraordinært
bestyrelsesmøde, som heller ikke har et referat.
Det korte af det lange er, at Erik Hjorth Jacobsen blev valgt til formand og har
varetaget dette hverv i 8 år indtil sidste generalforsamling i 2013. Som det kan ses
nedenfor, kommer der til at ske mange ting i Erik Hjorth Jacobsens tid som formand.
Fra 31/1 2005 må der kun ryges i forhallen, når der er børn. Det vil sige, indtil man
ændrer reglerne 10/3 2005. Nu må der ryges ved et bord i hjørnet mod kontoret. Man
er rygende uenige med hensyn til disse regler.
Man forsøger i 2006 at få en 50 års aftale om Danerlyng med kommunen, men jeg
kan ikke se, hvad det bliver, eller om man overhovedet har fået et svar endnu. Der
gives derimod en 20 års brugstilladelse til banerne på Kirkebækvej.
Der kommer Kongsberganlæg til markeringsanlæg er på ønskelisten. Man låner 6
baner af DDS på et tidspunkt for at prøve dem, men de bliver senere leveret tilbage.
På bestyrelsesmøde 23/11 2006 annonceres det, at man har indgået en samarbejdsaftale med Viborg Biathlon Klub. Leje af banerne er 5.000 kr. om året, hvoraf Viborg
Skytte Forening får de 29 %. Allerede i april 2001 henvendte Viborg Gymnastik- og
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Idrætshøjskole sig angående Biathlon. Da DDS tager det på sit program, kommer der
skred i sagen via Jacob Grønbæk og Tommy Haun fra De Danske Skytteforeninger,
som begge bor i Viborg og Jacob er som medlem af Viborg Skytte Forening blevet
kontaktled og bindeled til Viborg Biathlon Klub.
I 2006 nedlægges 300m banerne. Vi er i en periode med miljøsager i Danerlyng. Der
var på et tidligere tidspunkt planer om at lave hele området, hvor skydebanerne
ligger, om til nye beboelseskvarterer; men det blev heldigvis ændret. Men de nye
beboelsesområder i Liseborg har givet anledning til miljøsager, så foreningen har
måttet reducere støjen fra skydningen. Det har så været med til at koste 300m banerne
og de gamle 200m baner livet, da de støjede for meget. Man har bygget et nyt
skydehus med færre antal baner til 200m, som senere også rummer de nye 100m
baner til jægerne på de samme standpladser. Det er her, de føromtalte
Kongsberganlæg er stillet op.
Nyt klubhus i Danerlyng. I 2006 starter man, i forbindelse med møde med De Danske
Skytteforeninger og Viborg Kommune om de nye 200m baner, også med at behandle
muligheden for et nyt klubhus. På det tidspunkt ville det koste 500.000 kr. hvis
håndværkerne lavede det hele. Man prioriterede 200m banerne i første omgang.
I 2007 begynder man at tale om, at foreningen skal have sin egen hjemmeside. 28/8
2008 meldes det, at den er i luften, og det har den været siden. En god forbedring af
kommunikationen mellem bestyrelsen, sektionerne og medlemmerne.
28/3 2007 er delegerede fra VSF til stiftende generalforsamling i DDS Midt. Efter
flere års forhandling kom man med i De Danske Skytteforeningers nye struktur.
Viborg Amts Skytteforening blev 138 år gammel.
I 2008 er overslaget over det nye klubhus i Danerlyng oppe på 600.000 kr. Man
holder møde med arkitektfirmaet KPF i december 2008. Firmaet arbejder videre på
tegningerne. I november 2009 har man fået styr på økonomien. Der er nu en råde
ramme på 800.000 kr. i tilskud fra Viborg Kommune, Bygge og anlæg og De Danske
Skytteforeninger. Foreningen skal selv stå for og bidrage med arbejdet.
Man beslutter sig i november 2008 for at købe Kongsberg markeringsanlæg til de nye
100m og 200m baner – man kan skyde begge distancer på alle baner – men ikke på
én gang, formoder jeg.
Gul Lapua stiger igen og koster nu 45 kr. pr. æsken. 1/1 2009 bortfalder De Danske
Skytteforeningers tilskud til langdistanceammunition – VSF har lager til et godt
stykke tid. Ellers giver amterne et tilskud til ammunition.
K.O. Andersen har i 2009 været medlem i 50 år, og det får han så en lille ting for.
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I begyndelsen af 2009 holder man møde om volde til de nye Biathlon baner på de
gamle 300m baner. Man har en masse overskudsjord fra projektet med at lave 100m
baner på de gamle/nye 200m baner.
På generalforsamlingen i 2009 besluttes det, at juniorerne skal betale det samme i
kontingent som seniorerne.
Formanden kan i januar 2010 berette, at Kongsberg anlæggene på 100m og 200m
samt MEGAlink 50m nu virker og er klar.
I januar 2011 får man tilladelse fra kommunen til at udvide parkeringspladsen på
Kirkebækvej. Den er klar ved næste sæsonstart.
Jeg er imponeret over, hvor meget der foregår. En måske ikke så stor ting som at
arrangere pølsebord ved den årlige generalforsamling. Hvem har gjort det i de sidste
13 år? Det har Suzanne Jensen. Det er selvfølgelig ikke det eneste, Suzanne har
udrettet for Viborg Skytte Forening eller for skydesporten i det hele taget. Suzanne
har siddet i bestyrelsen i 16 år dels som formand for pistolsektionen og de sidste 4 år
som næstformand. Erik Jensen har nu i 16 år været dirigent ved foreningens årlige
generalforsamling. Men det er ikke her, Erik Jensen har lagt sit vigtigste arbejde. Erik
Jensen var i 19 år medlem af De Danske Skytteforeningers bestyrelse/Skyttegruppen,
de sidste 9 år som 2. næstformand. Se i afsnittet om pistolsektionen for flere
informationer om Erik Jensen.
Vi slutter denne periode af med to vigtige ting. 1/1 2013 ændrer De Danske
Skytteforeninger navn og selvstændighed ved en fusion med Danske Gymnastik og
Idrætsforeninger. De Danske Skytteforeninger bliver splittet op i to, DGI Skydning
samt Skydebaneforeningen Danmark. Man er i skrivende stund midt i at ændre navne
på alt materiale fra De Danske Skytteforeninger. Det samme må gælde de gamle
amters navne f.eks. DDS Midt bliver måske til DGI Skydning Midt?
En anden vigtig begivenhed er formandsskiftet. Efter 8 år på posten har Erik Hjorth
valgt at trække sig som formand. Han bliver imidlertid i bestyrelsen og er nu
næstformand. Ny formand er Kristian Lund Hansen. Kristian har været medlem af
VSF i 9 år og har siddet i bestyrelsen siden 2008. Kristian er lige som Erik Hjorth og
Ulrich Ørskov Kristensen pistolskytte, så nu er rækken på 20 geværskytter som
formænd fra 1863 til 2001 brudt. Måske det 21. århundrede skal stå i
pistolskydningens tegn?
Bestyrelserne i de sidste 25 år har været meget stabile. 28 forskellige personer har
siddet i bestyrelsen på skift, og rigtig mange har siddet over 10 år. Gennemsnittet er
11 år med K.O. Andersens 34 år som toppen for denne periode. Det er ikke helt nok
til at slå foreningens topscorer Lauritz Vammen, som sad 44 år i bestyrelsen. Han
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nåede at være medlem i 54 år, inden han døde i 1942. På et tidspunkt havde man
problemer med at besætte alle pladserne i bestyrelsen – nærmere bestemt var det i
1997 og 1998. Her stod en plads ledig, og enkelte bestyrelsesmedlemmer figurerer
ikke særlig ofte som deltagere ved bestyrelsesmøderne. Derfor besluttede man at
sætte antallet af bestyrelsesmedlemmer ned fra 9 til de nuværende 7. Det var ved
generalforsamlingen i 2005. Med den organisationsform med sektioner og udvalg er
det ikke antallet af bestyrelsesmedlemmer, men antallet af frivillige, der gider hjælpe
til med foreningens daglige drift, samt de ret mange aktiviteter, der er i løbet af et
kalenderår.
Viborg Skytte Forening er en aktiv forening med mange dygtige skytter, der vinder
mange forskellige mesterskaber. I 2007 og i 2008 var der hvert år 18 skytter med på
rådhuset til Sportsmasterevent hvert år. K.O. Andersen blev af De Samvirkende
Idrætsforeninger udnævnt til årets leder i 2004 og Charlotte Hansen blev årets
idrætsmand/kvinde i 1999 – også af De Samvirkende Idrætsforeninger, men vi har
aldrig opnået at blive udråbt som årets idrætsforening under Viborg Sport (DSI) (fra
2006 hedder det Viborg Idrætsråd) – måske vi kan rette op på det i fremtiden?
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Skydebanerne
Indendørsskydning - 10m og 15m baner
Skydebanerne på Kirkebækvej 92 blev indviet i 1954 og har udviklet sig meget siden.
På billedet nedenfor ses skydehuset som det så ud i 1954. Der var 15 stk. 15m baner,
et lille opholdslokale, en lille entre samt et meget lille toilet. Men viborgskytterne var
glade – de havde fået deres eget anlæg, og det var ifølge avisen et af de mest moderne
i landet. Det havde kostet hele
29.000,- kr. Der var på det
tidspunkt
107
kontingentbetalende medlemmer. Før havde man skudt på
Katedralskolens loft i skolens
nuværende bygninger, og før
det i Katedralskolens gymnastiksal i Latinerhaven. Det var i
1920 og frem til 1928. Da
skulle
Katedralskolens
1 - Kirkebækvej 1954
gymnastiksal omdannes til
bibliotek, da kommunen havde overtaget bygningerne i 1926 (ca.). Fra efteråret 1927
kunne man skyde indendørs i A/S Chr. Kroghs Cigar- og Tobaksfabrik. Fra 1935
skød man på Katedralskolens loft. Der var 2 baner! Det var ikke det store problem, da
man ikke havde mere end 2 rifler og 1 pistol. De normale rifler var langdistancerifler.

2- Kirkebækvej mellem 1963 og 1976

3- Kirkebækvej efter tilbygningen i 1976

Man manglede hurtigt plads. I 1954 ved indvielsen var der 127 medlemmer, heraf
107 aktive. I 1961 var man oppe på 231 medlemmer. Man manglede et opholdslokale
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til de mange medlemmer, specielt børneskytternes antal var steget meget. I året for
foreningens 100 års jubilæum i 1963 fik man så udvidet med en forlængelse af
bygningen. Varmeproblemerne blev løst ved at få fjernvarme i 1965.

4 - Banerne blev indviet 14/11 1954 og var dengang med manuelt skivetræk.

5 - I 1967 fik man elektrisk skivetræk

I 1976 udvidede man Kirkebækvej med 332 m2 til den fyrstelige sum af 430.000 kr.
Herefter havde man 23 15m baner, hvoraf de 8 nye baner fortrinsvist er blevet brugt
til pistolbaner. Man fik også et kontor, samt moderne toiletfaciliteter.
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Ventilationsanlæg
Da jeg var lille var der ingen ventilation. Jeg har personligt altid været voldsomt
generet af den dårlige luft på banerne, når der blev plaffet løs. På et tidspunkt brugte
jeg til stor moro blandt mine skyttekammerater en maske af bomuldsklæde for næsen.
Den blev kulsort efter få gange.
I dag har man ventilationsanlæg på næsten alle indendørs skydebaner. Man opfordres
nu til at vaske sine hænder, hvis man har været i berøring med bly, hvilket man ikke
kan undgå ved indendørs skydning.
Der er i de sidste 25 år brugt rigtigt mange penge på først opførelse af de første
ventilationsanlæg og senere vedligeholdelse og renovering af disse. I 2002 fik vi et
nyt udsugningsanlæg til 266.500 kr., men fik 224.500 i tilskud, så det kostede
foreningen 42.000 kr. Man kan i regnskabet under status se de enkelte renoverings og
anlægsprojekter.

Parkeringsplads Kirkebækvej
Det sidste nye på Kirkebækvej er vores nye parkeringsplads. Det har altid været et
problem på de store træningsaftener at finde p-plads. Dvs., man har kunnet bruge de
p-pladser, der er ud for VVF-s træningsbaner. Vi har i en årrække haft en lille bitte pplads, men i 2010 kunne vi tage en noget større p-plads i brug. Så nu kan vores genbo
ånde lettet op, nu er det ikke længere nødvendigt at klage over ulovlig parkering fra
medlemmernes side.

Bestyrelsen går her i 2013 og tripper efter grønt lys på en række ansøgninger om
tilskud til en større renovering af opholdslokalerne på Kirkebækvej, men det ser ikke
ud til, at det bliver i 2013.
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Boks og tyverialarm
I 1995 kom der en stramning af våbenloven, så man nu skulle have boksanlæg og
alarm ved opbevaring af mere end 25 våben. Man måtte derfor have alarm både i
Danerlyng og på Kirkebækvej. Det har givet rigtigt meget bøvl med fejlalarmer og
også rigtige alarmer. Der har været forøvet en del hærværk, specielt i Danerlyng.

10m baner
I 1973 fik foreningen sine første 10m baner. Det var i forbindelse med NM 1973 i
Viborg, hvor man skød på skivekasser med snoretræk på 300m standpladserne. Dem
kunne nogle skytter så låne med hjem efter stævnet, men der gik endnu en tid, inden
der kom baner til 10m på Kirkebækvej.
Da man udvidede Kirkebækvej i 1976 med nye pistolbaner, fik man også mulighed
for at indrette 10m baner. De blev de første år brugt til både luftpistol og luftriffel.
Senere blev også de nederste af de gamle 15m baner udstyret med 10m baner. 23/8
2007 rejses ønske om at kunne skyde 10m luft på de øverste af de gamle 15m baner.
Til denne nymodens luftskydning har foreningen i 2003 indkøbt en Walther
kompressor. Den laver en infernalsk støj, når skytterne fylder luftbeholderne til deres
luftvåben.

Projekt 2012, som nok kommer til at hedde projekt 2014, da der endnu ikke er
endelig tilsagn om tilskud fra flere af de instanser, der normalt er medfinancierende
til foreningens projekter. Man regner med, at det bliver i 2014, men intet er sikkert
før tilskuddene er i hus, og før begynder man ikke.
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Udendørsbaner i Danerlyng – 25m, 50m, 100m, 200m, 300m og
Biathlon

6 - Danerlyng fra slutningen af 1960erne

Danerlyng
I 1956 kom det på plads, at Viborg Skytte Forening kunne få erstatningsbaner for det
store skydebaneanlæg i Undallslund, som skulle nedlægges og gøres til et offentligt
rekreativt område. Man havde i maj 1955 fået en skrivelse fra kommunen, at man
ikke kunne fortsætte med at skyde i Undallslund fra 1956. Man fik dog dispensation,
først for 1956, og senere for sommeren 1957, så man kunne fortsætte skydningen
medens man byggede de nye baner i Danerlyng. Billedet ovenfor er ikke dateret. Det
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kunne være fra åbningen i 1958, men jeg har en notering, hvor det angives, at det er
Danerlyng fra 1960erne. Billedet nedenfor er fra efter 1973, hvor der er kommet de
20 nye 300m baner, samt 2 pistolafdelinger på 25m. NM 1973 blev en meget kraftig
modernisering og udvidelse af banerne i Danerlyng. Der har været afholdt utallige
JM-er og DM-er på såvel 300m riffel som 25m pistol.

7 - Danerlyng omkring 1973

I 1982 fik man bygget de nye 50m baner. Set fra luften så det ud som billedet
nedenfor viser. Læg mærke til, at man stadig skyder mod vest på pistolbanerne.
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8 - Danerlyng efter 1982 med de nye 50m baner

50m
De gamle 50m baner blev brugt fra 1958 til 1982. Da man startede, var det med
markørgrav, hvor man selv skulle skifte sin skive mellem stillingerne/serierne ved at
gå ned i markørgraven via en løbegang nord for banerne. Der var 10 baner på 50m
med grus som underlag. I 1966 kom der cement på standpladserne, og i 1973 kom der
i forbindelse med afvikling af NM 1973 elektrisk skivetræk, som lettede skydningen,
så skytterne slap for at flytte sig midt i skydningen. Det var ikke det helt store
problem at skulle skifte skive, når man skød 3 stillinger med 5 skud i hver stilling og
5 skud i hver skive. Skulle man skyde unionens skydninger, som f.eks. 60 skud
liggende med 2 skud i hver skive, ville det ikke være muligt at opnå et godt resultat.
I 1982 var der rejsegilde på de nye 50m baner. Der var 20 stk. 50m baner med
hurtigere og mere moderne skivetræk end de gamle. Et stort kvalitetsløft for 50m
skytterne.
Man fik for det første antallet fordoblet, så man nu havde 20 moderne 50m baner med
speed anlæg – det vil sige, at skytten kun skal trykke på en knap, hvorefter skiven
med stor hastighed selv kører de 50 m ud til bagvolden/kuglefanget eller tilbage til
standpladsen, i stedet for, at man selv skal holde på kontakten og selv stoppe, uden at
skivevognen hamrer mod endestationen.
En anden forbedring var, at man ændrede verdenshjørne for skyderetning. Nu skyder
man mod nord, så man undgår aftensolen i øjnene – en stor forbedring. Pladsen bag
standpladserne blev også bedre. De gamle baner blev inddraget til klubhus, noget
man også havde manglet, når det var koldt; der var ikke så megen plads under
halvtagene ud for 50m og 200m banerne, selvom de havde været en forbedring i
gamle dage, da man intet overdække havde overhovedet.
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9 - Luftfoto mellem 1982 og 1990

10 - Luftfoto 2013
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11- Nye klubhus, nye 100/200m hus og depot samt 25m

12 - 50m banerne med MEGAlink anlæg

I 2007 fremkom der ønske om elektronisk markeringsanlæg på 50m. 2 stk. i første
omgang. Ønsket var anlæg fra MEGAlink. Man fik 10 MEGAlink baner som de
første elektroniske baner på 50m – årstallet var 2009. Sådan et anlæg er dyrt. Det
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koster 6.000 kr pr. bane. De Danske Skytteforeninger gav 4.000 kr. pr. bane i tilskud,
så foreningen skulle kun betale 2.000 kr. pr. bane, som de kunne låne. For at bruge
anlægget skal skytten købe et smartcard til banerne for 50,- kr. og betaler så 10 øre
pr. skud. Banerne sættes op i 2009 med nogle komplikationer i opstartsfasen.

14 - Smartcard til MEGAlink banerne

13 - MEGAlink monitor på 50m

Hver skytte køber et smartcard til 50,- kr. og betaler så 10 øre pr. afskudt skud på
anlægget. Man kan på det venstre billede se et smartcard stikke ud i venstre side af
monitoren.
Det smarte ved sådan et MEGAlink system er, at det kan bruges til meget hurtigere
konkurrenceafvikling. Skyttens resultat ryger lige ind i en computer til et
stævneafviklingsprogram, og skytten kan få et udskrift af sin skydning.

7/4 2009 kunne man også skyde på Biathlon ”skiver” – det vil man kunne, indtil de
nye Biathlon baner står klar på de gamle 300m baner.
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200m
Der var 14 200m baner ved indvielsen 14/6 1958. Der er i dag næsten ingen aktivitet
på langdistance. Man besluttede i 2006 at nedlægge 300m banerne. I 2008 beslutter
man sig for Kongsberg anlæg til de nye 100m og 200m baner.

15 - Rejsegilde 100m/200m-banen

16 - 100m/200m banerne og depotet

25m
I 1971 kom pistolskytterne til Danerlyng. Man startede med 12 stk. 25m baner. I
1972 kom det på skydeprogrammet under DDSG&I. Da NM skulle afvikles i Viborg
i 1973, ændredes det til 10 elektriske duelbaner. I 1981 fik man yderligere 10 stk.
25m baner, også med duel anlæg.

17 - De nye pistolbaner - dette billede er dog fra maj 2013

I 1990 kunne man indvie 20 nye pistolbaner i Danerlyng. Her har man også ændret
skyderetning, så man nu skyder mod nord for at undgå aftensolens generende skin.
Banerne kostede 885.000,- kr.
23/1 1994 nedbrændte de næsten 4 år gamle pistolbaner i Danerlyng. Man mener,
branden var påsat, men sagen er så vidt vides aldrig blevet opklaret. Det er ikke
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lykkedes mig at finde et billede af de nedbrændte baner. End ikke Viborg Stifts
Folkeblad har billeder eller omtale af det.
Pistolbanerne blev meget hurtigt reetableret i foråret 1994, tids nok til at kunne
afvikle Viborgstævnet; men man måtte ansøge om byggetilladelse hos kommunen og
miljøgodkendelse hos amtet.
I 2007 fremkom man med ønske om at få 2 elektroniske markeringsanlæg af mærket
Kongsberg; men det er stadig i 2013 et ønske, der ikke er blevet opfyldt. I 2012 blev
der rejst ønske om lys på skiverne på 25m banerne, det har man fået.

300m
I 1973 skulle VSF afvikle Nordiske Mesterskaber i skydning på 25m (pistol), 50m
(riffel og pistol) samt 300m (riffel). Derudover blev der skudt 10m (pistol og riffel)
på standpladserne på 300m banerne. Da man ikke havde 300m baner, skulle disse
anlægges.
Banerne har været brugt til afvikling af en lang række JM og DM inden for Dansk
Skytte Union. På et tidspunkt havde man afviklet JM 15 år i træk.
I 2006 nedlægges 300m banerne pga. den ringe aktivitet på distancen både i Viborg
og i Danmark. Banerne ligger p.t. og venter på at blive ombygget til Biathlon baner.
Se nedenfor.

100m
I 2006 planlægges en 100m bane i forbindelse med de renoverede 200m baner.
Jorden, man ville skrælle af banerne, brugtes til nye volde ved de kommende
Biathlon baner på de gamle 300m baner. Der blev brugt flere hundrede tusinde kroner
på støjdæmpning af de nye 100m/200m baner. Man havde ved forhandling fået den
aftale mellem Viborg Kommune og lodsejeren af grundene i Liseborg, at han skulle
betale Viborg Skytte Forening 200.000 kr. som hjælp til støjdæmpning.

19 - 200m banen set gennem lydsluserne

20 - Den specielle jagtskive til indskydning
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Skytter, der ikke er medlem af Viborg Skytte Forening, skal fra 2009 betale 50,- kr.
hver gang de skyder på 100m banerne. Ellers har forskellige jagtforeninger lejet sig
ind på banerne til indskydning af jagtriflerne. På en travl aften skyder 30 – 40 jægere
på anlægget.

Det nye klubhus
Et af de største projekter i foreningens historie er det nye klubhus i Danerlyng. Her
har vi virkelig fået gode rammer om det sociale i foreningen om sommeren. 20/8
2011 kan man endelig holde officiel indvielse af dette nye klubhus.

21 - det nye klubhus, 50m banerne og 25m banerne

Det har kostet 885.000 kr. plus flere tusinde timers frivilligt arbejde. Tak til
Tordenskjolds soldater. Foreningen har da også høstet ros fra anden side, bl.a. fra
borgmesteren, der beså anlægget i forbindelse med konkurrencen om at få
Landsstævnet 2017 til byen.

22 - Det nye klubhus - maj 2013

23 - Det nye klubhus - maj 2013
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Renovering af det ”gamle klubhus”
Man besluttede i 2006 at renovere den del af det gamle klubhus, man ikke rev ned, og
omdanne det til depot. Anslået materialepris var 40.000 kr. Erik Fisker blev tovholder
på dette projekt. Se billede nummer

Biathlon banen
Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole henvendte sig i begyndelsen af 2001 angående
Biathlon. Der er møder mellem De Danske Skytteforeninger og Viborg Skytte
Forening. De Danske Skytteforeninger tager Biathlon på sit program og i november
2006 underskrives en samarbejdsaftale med Viborg Biathlon Klub. Klubben skal
betale Viborg Skytte Forening 5.000 kr. om året i leje. Af dem får VSF 29 %. Det
første Biathlon stævne holdtes i Danerlyng 2/6 2007. Man har skudt på foreningens
50m baner, hvor de specielle faldmål bliver opstillet ved konkurrencer. Ved den
daglige træning skydes der på de almindelige 50m baner med wire og slæde til
skiverne. Man har en skive, der kan bruges både til liggende og stående skydning.
Den inderste ring på illustrationen nedenfor svarer til faldmålets størrelse ved
liggende skydning, den store – hele det sorte bruges ved stående skydning.

Træningsskive
Biathlon

Biathlon riffel

DDS – internat. – Biathlon
skiver

25 - Nogle træner under ekstra svære forhold

24 - Skydetræning lige efter løb
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Der skal efter planen bygges 15 Biathlonbaner på de gamle 300m baner i Danerlyng.
Man er i skrivende stund kun halvt færdig med voldene, der er jord fra den nye 100m
bane. Prioriteringslisten siger, at moderniseringen af Kirkebækvej kommer før
anlæggelse af nye baner til Biathlon, men de er på tegnebrættet, og med bestyrelsens
evne til projektudvikling er jeg sikker på, at der ikke går så mange år, inden vi har et
nyt anlæg i Danerlyng til Biathlon. I september 2012 anslog man, at Biathlonbanerne
og en ny parkeringsplads vil komme til at koste 188.000,- kr.

Byggeudvalget
Der er 4 personer der er helt centrale i Viborg Skytte Forening. De er ikke de eneste,
der lægger hundredevis af timer i arbejdet med at vedligeholde, renovere og nybygge
foreningens bygninger og øvrige faciliteter, men det er dem der laver mest. Vi
skylder derfor dette uformelle udvalg, der er udenfor organisationsdiagrammet en
kæmpe tak – så mange, mange tak!

26 - Byggeudvalget 2011

Her ses byggeudvalget ved indvielsesreceptionen af det nye klubhus i Danerlyng 20/8
2011. Umiddelbart må det være kronen på værket. Det er fra venstre Erik Fisker, Ole
Nielsen, Knud Erik Holm og Kristian Lund Hansen (ny formand fra 2013); men
medlem af byggeudvalget siden 2008.
Hele anlægget i Danerlyng ser fantastisk godt ud.
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27 - Danerlyng maj 2013
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Riffelsektionen
Riffelsektionen er i dag ledet af Elsebeth S. T. Kjeldsen og har været det siden 2005.
Foreningen har de senere år ændret på, hvordan organisationsdiagrammet ser ud.
Tilbage i 1991 så det ifølge protokollen således ud:

Nu ser diagrammet med sektionerne således ud:

Vi har aktuelt to iøjnefaldende riffelskytter, nemlig Jette Faurbye Andersen og Erik
Skovmand. Jacob Grønbæk er gået på” pension” – som skytte, han har sikkert for
langt til træning, men han har i perioden ydet en kæmpe indsats som skyttekonsulent i
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De Danske Skytteforeninger og træner og underviser midtjyske riffelskytter. Jacob
har vundet 44 DM guldmedaljer, den sidste i 1994.
Der har de sidste 25 år været nogle prominente tilflyttere – beklager udtrykket – på
lister over modtagere af Viborg bys elitenål. Her optræder Jørgen Herlufsen, som vi
kender fra Skive, Martin Kviesgaard som kom fra Holstebro. Lars Thesbjerg og Karl
Kronskjold er andre dygtige skytter, der kom til Viborg og forbedrede
vinderchancerne. Det har fortrinsvis været langdistanceskytter.
Ellers er riffelsektionen som altid plaget af, at de juniorskytter, der bliver ved med at
skyde, ofte flytter til Århus eller andre uddannelsesbyer, og desværre ikke vender
tilbage. Vi har således mistet Charlotte Hansen, Lizette T Kjeldsen uddanner sig p.t. i
Aarhus og de andre ynglinge, der har vundet DM og UM i deres juniorkarriere er
ikke længere synlige. Vi har flere unge håbefulde der lige er startet på seniorkarrieren, lad os håbe de kommer til at stå i hylstre til halsen.

Jette Faurbye Andersen
’ * 4. juni 1966
Jette Faurbye Andersen er født og opvokset i Assens på
Fyn. Jette har startet sin skydemæssige karriere i Assens
Skytteforening. Hun har ud over at skyde siddet i
bestyrelsen i Assens Skytteforening fra 1984 til 1989.
Senere sad hun i bestyrelsen for Fj.-Havndrup Skytteforening fra 1994 – 1998 –
1997/1998 som formand. I perioden 1986 til 1998 var hun medlem af Odense Amts
Skytteforenings uddannelsesudvalg, de sidste år som uddannelseskoordinator for Fyn.
Jette kom til Viborg Skytte Forening i august 2004. Hun er uddannet folkeskolelærer,
men har en fortid ved militæret og er stadig tilknyttet som reserve et eller andet. Hun
indkaldes med passende mellemrum, så hun kan deltage i internationale stævner og
militære mesterskaber. Hun har således været udtaget til alle militære nordiske
mesterskaber og VM-er siden 1995. Hun har lige modtaget HM Dronningens
fortjenstmedalje for personel af reserven for 25 års samlet tjeneste. Hun blev årets
militære kvindelige idrætsudøver i 2001, 2005, 2009. Hun har erhvervet DMI-s sølvog guldnål i henholdsvis 1997 og 2010. A f militære medaljer har hun vundet 4
bronzemedaljer, alle i 60 liggende.
Men hun har også været på det civile landshold. Mest spektakulært er nok hendes EM
på 300m 60 liggende i ny verdensrekord. Hun har været med til en række – 9 –
internationale mesterskaber. Det er både NM veteran, EM og VM.
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Jette har ikke modtaget Viborg Bys Elitenål, fordi den blev afskaffet, men Jette har
været med til Sportsmaster event fra 2005 – 2012, altså alle årerne, hun har været i
foreningen. For at komme med her, har hun vundet DM under Dansk Skytte Union
10m luft senior 1 i 2013 – hun skal altså også med næste gang. 15m senior 1 i 2012,
50m 60 skud liggende i 1999, 2008, 2009, og 50m ½-match i 2000.

* 23. juni 1977 i Aalborg

Erik Skovmand er født og har haft sin barndom i Aalborg.
Erik flyttede til Viborg som 8 årig. Han har gået i skole i
Bruunshåb og afsluttede sin skolegang her og tog derefter
studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1997. Han kom
herefter i lære som elektronikmekaniker hos Grundfos i 1999.
Han arbejder i dag stadig på Grundfos som testtekniker.
Erik kom til Viborg Skytte Forening i 1989 – altså som 12-årig. Han havde deltaget i
skolepraktikdag, hvor man prøvede at skyde.
Viborg Bys Elitenål blev erhvervet i 1999 for at vinde DM for hold på 15m riffel.
Han har siden været på Rådhuset i 2009.
Erik har været på landsholdet under Dansk Skytte Union mange gange siden 2008, og
han er stille og roligt kravlet op ad ranglisten og har klaret sig rigtigt godt både under
Jyllands Skytte Forbund og Dansk Skytte Union. Han gør sig både på 10m luft, 15m
og 50m riffel.
Erik var blandt de første på skivedommerkursus her i klubben og bestod eksamen i
Finland til International dommer under ISSF i 2010. Her i 2013 har han lige bestået
endnu en eksamen på den tyske skydeskole i Wiesbaden og fået en EST licens
(Electronic Scoring Target), så han kan være med i juryen ved internationale stævner.
Erik blev medlem af bestyrelsen i 1999 i en alder af 21 år og har været det uafbrudt
siden, altså 14 år foreløbigt som han siger. Her er en kandidat til at slå Laurits
Vammens 44 år i bestyrelsen, der mangler kun 30 år! Han var formand for
riffelsektionen fra 1999 til 2005 og har siden været ansvarlig for elektronikken i
foreningen – en stor opgave, efterhånden som alt bliver elektronisk.
I 2009 ledsagede Erik ungskytten Andreas B Laursen til et internationalt skydestævne
i Frankfurt som personlig træner.
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Juniorsektionen
Indtil for ganske nyligt så børnebanden, åh undskyld, børnesektionen således ud. KO
har desværre meddelt, at han stopper efter 50 års virke. Det skal han ikke høre et ondt
ord for, snarere et tusind tak for sine mange års virke, vi kommer til at savne ham.
Ellers er det ved at være en gruppe erfarne instruktører, der tager sig af ungerne.
Mange af foreningens instruktører er kommet til via deres børn, men er blevet i
børnearbejdet, selv om deres egne børn er vokset fra skydning. At de er dygtige, kan
man se på medaljehøsten – det kan ikke være held hver gang.

For der er vundet rigtigt mange medaljer i løbet af de sidste 25 år. Det er umuligt at få
alle gode børneskytter med i sådan en foreningshistorie. Der er kun plads til de
allerbedste.
En af de mere bemærkelsesværdige børne- og ungskytter er Lasse Toft Christensen.
Han har vundet landsmesterskaber og Unionsmesterskaber. Han fik i 1996 en pokal
af Dansk Skytte Union for stort arbejde og talent.
Vi har også haft en anden lovende skytte. Charlotte Hansen modtog et legat fra
Tuborg fonden til indkøb af en fririffel til 15.000 kr. Hun blev i 1998 udtaget til
landsholdet til EM, og året efter blev hun som den eneste fra Viborg Skytte Forening
udnævnt til årets idrætsmand/kvinde i 1999.
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Gitte Henriksen var en juniorskytte, der skød for foreningen i 2007 og 2008. Hun
vandt guld ved EM i Granada Spanien i 2007 som damejunior på 60 skud liggende
hold.
Ryan Holm er en anden Viborgskytte, der har været på Bisley, det var i 2003. Der ud
over vandt han UM på 10m luftriffel i 2000.
Andreas B. Laursen har også været på Bisley, nemlig i 2009. Han var også til et
internationalt stævne i Frankfurt med Erik Skovmand med som coach.
Troels Jensen har også været på landsholdet, og Turid T Andersen har vundet UM
10m riffel for ungskytter. Man kan se på listen over elitenåle, at der er en del juniorer,
der har vundet DM/UM.

Lizette Thorsager Kjeldsen
* 5. juli 1988 i Viborg
Lizette T. Kjeldsen er født og opvokset i
Viborg. Lizette er matematisk student fra
Viborg Gymnasium og HF som Team
Danmark-elev - sportsskytte. Hun bor i
dag i Aarhus, hvor hun læser til
Cand.merc. på Aarhus Universitet, og
holder pause fra skydningen for at hellige
sig sit studium.
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Lizette startede med at skyde omkring år 2000. Mor Elsebeth blev dermed inddraget
et par år efter. Lizette er et af de største talenter, vi har opfostret i foreningen i de
senere år.
Lizette skyder luftriffel på både 10m og 15m om vinteren og så 50m riffel om
sommeren. Hun har modtaget Viborg Sports juniornål i 2002 og elitenålen i 2003.
Hun har været med til Sportsmaster arrangementet 6 gange. Hun har vundet DM/UM
2 gange 15m luft og 1 gang 50m under De Danske Skytteforeninger. Under Dansk
Skytte Union har hun vundet DM på 10m 2 gange, 15m salonriffel 2 gange, 50m 60
liggende 6 gange og 50m ½-match 3 gange.
Lizette har været udtaget til landsholdet 9 gange. I den forbindelse har hun deltaget i
landskampe i Danmark, Sverige, England og Tjekkiet. Hun har været udtaget til NM
3 gange og EM en gang som juniorskytte. Hun har ligesom Ryan Holm deltaget i
Bisley stævnet eller Eley-cup, som det også kaldes. Det var i 2004.
Der er to i sektionen vi skal høre noget om, og det er Knud Erik Holm og Elsebeth S.
T. Kjeldsen.
Knud Erik Holm
* 18.august 1952 i Kragelund
Knud Erik Holm er født i Kragelund ved
Silkeborg og gået i Vinderslev skole i 7 år og
Kjellerup skole i 3 år. Efter endt skolegang
kom Knud Erik i lære i Kjellerup og Omegns
Spare- og Lånekasse. Senere kom han til
Bikuben, men Knud Erik er i dag
kunderådgiver i Ringkøbing Landbobank i
Viborg, hvor han har været siden 2001
Knud Erik blev medlem af Viborg Skytte Forening 1. september 1995, da hans børn
gerne ville gå til skydning. Han blev en af de aktive forældre og startede som frivillig
hjælper i juniorafdelingen. Allerede i 1996 blev han medlem af bestyrelsen, først som
menigt medlem, men allerede 2 år efter i 1998 overtog han posten som kasserer – en
post han har varetaget på bedste vis siden. Altså 17 år som bestyrelsesmedlem og 15
år som kasserer.
Knud Erik har en stor del af æren for at VSF er kommet på fode rent økonomisk. Ikke
nok med at der er kommet penge i kassen, foreningen har også fået tilskud til en lang
række projekter som f.eks. det nye 100 og 200m baner samt det nye klubhus. Det kan
også ses, at aktiviteten er steget. Man skal en del år tilbage for at der blev skudt så
mange skud om året, som der gør nu, og det med et væsentligt lavere medlemstal.
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Knud Erik har været medlem af Jyllandsudvalget fra 2010 til 2012. Han var
vikarierende forretningsføre for Viborg Amts Skytteforening i perioden 1. maj 2004
til udgangen af 2004. Knud Erik er også medlem af bestyrelsen for DDS Midt fra
2012 som medlem af riffelsektionen.
Knud Erik Holm fik i 2002 Viborg Amts Skytteforenings lederpokal og i 2004
Jyllands Skytte Forbuds hæderstegn.
Knud Erik har skudt riffel siden sommeren 2002. I sommeren 2003 blev han
klubmester i Åben klasse 2 og i 2007 blev han amtsmester på 50m, 200m og 300m i
Åben klasse og vandt her en vandrepokal. Han har i årerne 2008 – 2012 vundet
amtsmesterskabet på 300m og i 2011 og 2012 også på 200m.
Byggeudvalget er en anden yndet hobby. Knud Erik har sammen med de 3 andre
medlemmer lagt utroligt mange timers arbejde i vedligeholdelse og renovering af
banerne for ikke at tale om nybygninger. Det nye klubhus har kostet lige under
1.000.000,- kr., men det er uden arbejdsløn – det er altså væsentlige værdier vores
meget aktive klubkammerater lægger i kassen.
Ungskyttesektionen har haft meget stor glæde af Knud Erik. Han bliver kaldt hele
riffelafdelingens mor og sikrer, at alle kommer til stævner på rette niveau og får den
rette træning. Knud Erik har styr på alt og måske netop derfor er han meget
tillidsvækkende over for nye børneskytter.
Knud Erik stiller sig altid velvilligt til rådighed i forbindelse med sociale projekter for
f.eks. anbragte børn (IdrætsZen), overvægtige børn (ROS) eller andre projekter, hvor
idrætten løfter et ekstraordinært samfundsmæssigt ansvar.
Viborg kommune udpegede efter indstilling fra Viborg Idrætsråd Knud Erik Holm til
byens repræsentant ved regentparrets haveselskab for ”Det frivillige Danmark” i
2012.

Elsebeth Stoholm Thorsager Kjeldsen
* 2. oktober 1954 i Viborg
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Elsebeth S T Kjeldsen er født og opvokset i Viborg. Efter endt skolegang har hun
uddannet sig som pædagog. Hun arbejder som pædagog i Børnehuset Spangsdal i
Viborg.
Elsebeth blev medlem af VSF 12. marts 2002, da hendes datter Lizette var begyndt at
gå til skydning. Hun blev hurtigt tilknyttet Ungskyttesektionen som en af de aktive
forældre i 2004 og allerede i 2005 blev hun medlem af bestyrelsen. Hun har fra hun
indtrådte i bestyrelsen i 2005 varetaget posten som henholdsvis sekretær og som
formand for riffelsektionen.
Elsebeth har været på 2 instruktørkurser, hjælpetrænerkursus i 2004 og amtsinstruktør
i 2007. Hun har også deltaget på trænerseminar i 2005. Elsebeth har deltaget et år i
projekt kort i 2006/2007. Hun startede med at skyde i Åben klasse, men skyder nu på
2. sæson som veteran.
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Pistolsektionen

28- De skrappe drenge fra Pistolsektionen – kan I kende dem?

På billedet fra 1983 ses fra venstre Bent Svejtstrup, Bent Ørskov, Steffen Andreasen,
Erik Jensen, Kim Knudsen og Preben Bech.
I vintersæsonen 1968-1969 fik man pistolskydning på programmet i VSF. Selvom
Viborg Skytte Forening fusionerede med Viborg Salon- og Pistol Skytteforening i
1936 havde man ikke skudt pistol før midt i 1960’erne. Der kom rigtigt gang i
sektionen da pistolskydning kom på DDSG&Is skydeprogram i 1972. Året før var
pistolskytterne kommet til Danerlyng, hvor man havde fået 12 stk. 25m baner.
Franz Lucas var den første
danske mester på pistol i
foreningen. Herefter kom de tre
skrappe piger: Suzanne Jensen,
Bodil Bjørn og Grethe Johansen.
De vandt DM i finpistol på 25m i
1978. 2 år efter var det Tove
Anhøj der vandt et DM. Året
efter var der 9 på rådhuset, heraf
var de 7 pistolskytter. Jan
Dovolil starter sine mange besøg
på rådhuset i 1988 og har ifølge 29 - foreningens første kvindelige danmarksmestre. Fra venstre Bodil
Bjørn, Grethe Johansen og Suzanne Jensen.
ham selv været der 19 gange.
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30- Suzanne Jensen
Suzanne Jensen, formand for pistolsektionen og medlem af
bestyrelsen i 16 år. Billedet med de første kvindelige danmarksmestre viser også det første kvindelige medlem af bestyrelsen i
foreningens historie, nemlig Bodil Bjørn.
Det var i 1976. Grethe Johansen har været
suppleant til bestyrelsen i en årrække, men
aldrig medlem af den. Til gengæld har
hun været medlem af pistolsektionen i
mange år. Det bliver ikke registreret, hvem der er medlem af
udvalgene; men Grethe har bl.a. haft ansvaret for turneriger
om vinteren i en lang årrække. Også på det sociale område
har Grethe været aktiv. Kaffe- og kage aftenerne er også en 31 - Grethe Johansen
af de opgaver, Grethe har varetaget. Suzanne har stået for
pølsebordet efter generalforsamlingerne i mange, mange år.

Veteranerne

Jan
Dovolil

Bent
Svejstrup

Marius
Petersen

Bent Ørskov

Erik Jensen

Jan Dovolil
’ * 6. juni 1947 i Tjekkiet
Jan Dovolil er født og opvokset i Tjekkiet. Han er uddannet
maskinmester 1978 – 1981,og sejlede derefter med Mærsk,
indtil han kom til Grundfos i november 1987. Her har Jan
arbejdet, indtil han gik på pension i 2012 – altså 25 år.
Jan har skudt siden 1962, hvor han som 15 årig skød riffel i Tjekkiet. Han kom til
Danmark – Odense – i 1975 eller 1976. Her kom han i lære og fortsatte med at skyde
riffel i Firmasporten. Efter 4 år med riffel prøvede han pistolskydning, og det har han
holdt sig til lige siden.
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I 1982 kom Jan til Viborg Skytte Forening, hvor han har skudt pistol i alle årene. Jan
fik sin landsholdsdebut her i Viborg i et firenationers stævne holdt her i Viborg
Skytte Forening. Det var i 1977.
Jan kom i bestyrelsen i 2005, hvor han efterfulgte Suzanne Jensen som næstformand.
Det har han været indtil sidste generalforsamling her i 2013, altså 8 år. Han har været
formand for pistolsektionen siden 2005.
Jan har vundet et hav af JM og DM, og et NM ved de Nordiske Veteranmesterskaber
er det også blevet til. Han siger, at han har været på Rådhuset 19 gange, første gang i
1988, hvor han fik sin elitenål. Jan har altså misset at vinde et DM 6 gange på 24 år –
ret imponerende!

Bent Svejstrup
* 13. april 1938 i Gjern
Bent Svejstrup er født og opvokset i Gjern. Han er
uddannet i forsvaret og har bl.a. forrettet en del tjeneste
på Kronborg – 8 år på Skydeskolen på Kronborg. Han
blev indkaldt til at aftjene sin værnepligt i hæren ved
Prinsens Livregiment i 1957, kom på korporal skole i
Sønderborg samme år og forrettede derefter tjeneste ved
Prinsens Livregiment som korporal. I foråret 1959 tog han på en 8 mdr.
udstationering i Gaza for FN, men forlod forsvaret i foråret 1960, da han ikke så
nogen fremtid for sig. Da der kom en ny forsvarsordning i 1960, genindtrådte han i
hæren. Her var der pludselig kommet mulighed for civilundervisning, så Bent, som
den videbegærlige sjæl han er, kunne uddanne sig. Fra 1964 til 1966 tog han kurser
inden for teknisk forberedelse og kom på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot
i København. Han vendte i 1966 tilbage til Prinsens Livregiment som fenrik. Her
arbejdede han som delingsfører med de nys indkøbte PMVer (pansret mandskabs
vogn), og kom til at arbejde med gymnastik efter et skoleophold på Forsvarets
Gymnastikskole. Herefter fulgte udnævnelse til løjtnant, og fra 1968 var det
kampvogne af mærket Centurion i Finderup området. I 1972 startede et 8 års ophold
på Skydeskolen på Kronborg. Herefter vendte Bent tilbage til Prinsens Livregiment
som premierløjtnant. I Viborg blev han Kaptajn og kompagnichef i Stabskompagniet.
Det var i 1983. 1986 kommer den blå baret på igen. Han drager denne gang til
Cypern som chef for Stabskompagniet. Ultimo 1986 vender Bent tilbage til Prinsens
Livregiment som chef for Stabskompagniet, men efter 2 år her går turen til
Sønderborg, hvor han er kursuschef fra 1988 til 1991. Vel tilbage ved Prinsens
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Livregiment som chef for Uddannelsessektionen gik Bent på pension i 1998 med
rang af major.
Han begyndte at skyde pistol i 1962 i militæret. I 1972 kom den civile skydning så til.
Bent har bl.a. skudt i Hørsholm Pistolklub, før han omkring 1980 kom til Viborg
Skytte Forening. Han var på det militære landshold fra 1975 i en 3 – 4 år og har været
til en række NM i Stockholm og Aalborg og ved VM i Cairo, Gotland og Bodø. Han
har vundet den ærefulde titel at blive Landsskytte 3 år i træk i 1970’erne, samt igen i
1982. Landsskytte er den skytte, der har klaret sig bedst i flere skydediscipliner
(pistol, gevær, maskinpistol, feltskydning gevær og feltskydning pistol) i forsvaret.
Bent har været bestyrelsesmedlem i VSF i 2 år i 1998 og 1999. En periode var han
medlem af våbenteknisk udvalg under DDS.
Bent har vundet et hav af JM og DM. Han siger, at han har været på Rådhuset mange
gange – første gang han fik Viborg Bys Elitenål var i 1983. Bent har prøvet at opstille
sine danske mesterskaber i civil skydning, og det ser således ud:
Under De Danske Skytteforeninger er der på 25m vundet 5 x DM på Standardpistol,
4 x DM på Finpistol. På 15m er det blevet til 1 DM på cal. .22
Under Dansk Skytte Union er det på 15m også ”kun” blevet til 1 DM. På 25m er der
vundet 6 DM på Standardpistol, 4 x DM på Sportspistol begge cal. .22, samt 5 x DM
på 25m grovpistol cal. .32.

Marius Petersen
’* 10. januar 1933
Marius er født og opvokset i Gråsten i Sønderjylland.
Værnepligten blev afviklet i Nymindegab og fortsatte efter de
obligatoriske 3 måneders rekruttid med en tur på korporalskole i
Ringsted. 1. marts fortsatte Marius til Hvorup Kaserne, hvor værnepligten blev
afsluttet. Herefter gik det 1. august 1954 retur til Ringsted på sergentskole. 1. februar
1955 Hvorup Kaserne, nu som frivillig sergent med kontrakt. 1. maj 1957 var tid for
Hærens Fenrikskole på Frederiksberg slot.
1. maj 1958 gik turen til Varde som fenrik. Marius ville gerne til København, da han
havde fundet en kæreste der. Han tog et ophold på Hærens Motorskole på Ryvangens
kaserne, men havde ikke udsigt til at blive på Sjælland. Marius tog så i 1958 ½ år
med FN til Gaza som kommandobefalingsmand på hold 5. Vel tilbage i Danmark tog
Marius en tur på Forsvarets Gymnastikskole i Ryvangen. Herefter gik det atter mod
Jylland og Varde Kaserne som kompagnilærer i gymnastik. Hvordan kommer man til
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København? En mulighed var at tage på raketkursus i Fort Bliss i Texas. Det var 7
oplevelsesrige måneder. Vel hjemme igen lykkedes det endeligt at få tjenestested i
Københavnsområdet. Kongelundens Kaserne – et raketbatteri, hvor Marius blev
teknisk leder. Vi skriver stadig 1962. I 1963 forfremmes Marius til overfenrik og
flytter 1964 til Gunderød, hvor Marius har bevogtningen af et raketbatteri. Senere
dette år kommer lejligheden for at komme til Avedørelejren som leder af
kørselstjenesten. Her finder Marius sit rette element, han kommer på Motorskole og
uddannes til kørelærer. Herefter er han kørelærer i Avedørelejren, der sammen med
alle raketfolk overgår til Flyvevåbenet. Marius er i mellemtiden blevet
premierløjtnant og kommer på køredommerkursus, hvilket er en militær betegnelse
for en motorsagkyndig. 1973 forfremmes Marius til kaptajn og flytter til Skalstrup,
der er hovedkvarter for hele raketsektionen, hvor han bliver leder af kørselstjenesten.
1/1 1974 flytter Marius til Flyvestation Karup, hvor han bliver autoofficer. Det er han
til 1990, hvor han flytter til Flyver Taktisk Kommando (FTK), hvor han bliver leder
af hele flyvevåbnets kørselstjeneste. Denne stilling har Marius indtil 1993, hvor han
går på pension.
Marius startede med at skyde på fenrikskolen i 1962, medens den civile skydning
først kom i gang ca. 1965. Marius havde flere chefer, der var ivrige skytter, og han
har skudt både militært og civilt rundt omkring i det Københavnske. Han har deltaget
i et utal af militære DM og andre stævner med idrætsforeningen i Karup.
Marius bliver medlem af Viborg Skytte Forening 1. april 1974, og han har vundet 15
amtsmesterskaber, 3 DM hold under DDSG&I/DDS på 25m finpistol, og
standardpistol 25m hold har han vundet to gange.
25m sportspistol hold under unionen i 2005, 2007, 2008 og 2010. På grovpistol hold
er det blevet til DM i 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009. DM standardpistol hold i
2003, 2006 og 2007.
Marius har været på rådhuset til danmarksmesterfesten under DSI, Viborg Sport eller,
som det hedder nu, Viborg Idrætsråd 7 gange. Han fik sin elitenål, der kun uddeles
første gang man er på rådhuset i 2003.

Erik Jensen
*11. juni 1941 i Klarup
Erik Jensen er født og opvokset i Klarup ved Aalborg. Efter
endt skolegang i 1956 kom han i lære som kommis i en
brugsforening. Han var udlært 15/10 1960, og 14 dage efter
stillede han 2/11 1960 som værnepligtig ved 3. regiment i
Viborg – det senere Prinsens Livregiment.
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1/5 1961 kom Erik på sergentskole i Sønderborg, 1/11 1961 tilbage i Viborg som
sergent, som han var, indtil han meldte sig til Jægerkorpset og blev optaget 1/3 1963.
Her fik Erik ud over den hårde træning og uddannelse som Jæger også en
officersuddannelse. Fra 1971 til 1977 var Erik lærer på sergentskolen på Sønderborg
Slot. I 1977 vendte Erik tilbage til Viborg. I 1983 blev han udnævnt til kaptajn og
kom til BALTAB i Karup. 1987 retur til Prinsens Livregiment efter 4 måneders
forvaltningsofficerskursus, hvorefter Erik var forvaltningsofficer ved regimentet i
Viborg frem til 1/7 1989. Her blev han forfremmet til major og personalechef ved
Prinsens Livregiment. Da regimentet i december 2000 flyttede til Skive, hjalp han
den nye personalechef og gik herefter på pension 30/6 2001 efter 40 ½ års tjeneste.
Erik begyndte at skyde militær skydning på officersskolen i 1964. I 1967 kom så den
civile skydning i Viborg Skytte Forening. Erik har været tilknyttet det militære
landshold i ca. 15 år og pistollandsholdet under DSkyU i ca. 7 år. Han har således
deltaget i VM i Svejts, Holland og Norge og deltaget i et hav af landskampe og nogle
NM-er.
I 1976 blev Erik medlem af Pistoludvalget i Skyttegruppen under DDSG&I. 1981
blev han formand for Pistoludvalget, og i 1986 blev han medlem af Skyttegruppen –
efter opsplittelsen i 1992 hedder det bestyrelsesmedlem i De Danske
Skytteforeninger. I 1997 blev han 2. næstformand, hvilket han var frem til sin
udtræden af bestyrelsen i 2005.
Oberst Scheibye (Viborg Skytte Forenings formand) bad i 1969 Erik om at afholde
instruktørkurser for hjemmeværnsfolk, og senere blev det også til kurser for civile
skytter. Først i 1970erne blev der afholdt kurser i klubberne. I 1981 fik Erik et
længere ophold på Fort Benning – international skydnings Mekka – hvor han fik en
instruktøruddannelse. I 1983 gik turen til Nordirland på coach-kursus, og i 1985 var
det international skydnings andet Mekka – Skydeskolen i Wiesbaden, igen på
instruktørkursus (nu må han da for pokker snart have lært det?). 1987 var Erik i Oslo
på dommerkursus. I 1986 var der meget få personer, der havde tilladelse til at lade sin
egen ammunition. Erik var en af de få. Han udarbejdede i dette år reglerne for
genopladning. Da der ikke skete noget med dette under Dansk Skytte Union vendte
Erik sig med hele sit kæmpe potentiale mod DDSG&I og De Danske Skytteforeninger.
Erik har været en af Justitsministeriets skydebanesagkyndige fra 1981 til 1989. I 1989
blev Erik forfremmet til Justitsministeriets Skydebaneinspektør – det vil sige, han er
alle landets skydebanesagkyndiges chef. Denne stilling har han stadig, og det er i den
forbindelse, han stadig afholder en del kurser og uddannelse.
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Erik er formand og kustode for Prinsens Livregiments Mindestue, samt forfatter til
bogen GLORIA FINIS, Prinsens Livregiments historie. Siden Ib Nordby gik på
pension har Erik været arkivar ved De Danske Skytteforeninger, nu DGI Skydning.
Erik fik Egon Baks Kammeratskabspokal i 1984 som tak for sin altid venlige,
positive, imødekommende og hjælpsomme natur. Der er ikke mange i vores forening,
der har lagt så mange timer i vores skydesport og vel at mærke med den kvalitet. Erik
har slidt et større antal Mercedes Benz op gennem tiden ved at køre Danmark tyndt.
Hvis man er i tvivl om, hvor en lille by ligger, så bare spørg Erik!
Erik har været på rådhuset mange gange, første gang i 1977. 4 gange indtil 1983. og
sidste gang i 2003. Viborg Idrætsråd ligger desværre i flytterod, så vi har ikke alle
deltagere ved Sportsmaster arrangementet, som det hedder nu om dage. Så der kan
godt være nogle flere.
Erik Jensen har dermed fået Viborg Bys Elitenål i 1977. Han har modtaget De
Danske Skytteforeningers hæderstegn. Af øvrige hæderstegn har han modtaget
Viborg Amts Skytteforening hæderstegn, Svenska Pistolskytteförbundets hæderstegn
og Norges Skytteforbunds hæderstegn i 1992.
Erik har en anden rekord; Han er den i foreningen, der har været dirigent ved
generalforsamlinger flest gange – 23 gange er det foreløbigt blevet til.
Veteranholdet – også kaldet Støvsugerbanden – vinder mange præmier. Robert
Nielsen og Preben Bech, der lige er død efter kort tids sygdom, var også en del af
denne støvsugerbande. Det er dog Bent Svejstrup, Marius Petersen og Bent Ørskov,
der tager sig af medaljehøsten udendørs.
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Vi har også en rigtig dygtig kvindelig pistolskytte. Det er Dorte Thorsen.
Dorte Thorsen
’ * 1. marts 1974
Dorte Thorsen er født og opvokset i Roskilde. Efter endt
folkeskole tog hun en Højere Handelseksamen i juni 1993.
Herefter arbejdede hun som engroshandelsassistent. Så tog
hun en kontoruddannelse med speciale i offentlig
administration med færdiggørelse juni 2011.
Hun er seniorsergent og forretter tjeneste på Flyvestation
Karup. Dorte arbejder med kursusadministration, rejser og
forvaltning af skolereserven. Dorte startede 1. februar 1994 på Flyvestation Skalstrup.
1. juli 1998 gik det til Flyvestation Værløse og 1. februar 2001 var det Flyvevåbnets
Føring- og Operationsstøtteskole (nu Air Force Training Center). Dorte blev udnævnt
til sergent 31. januar 1998, oversergent 28. marts 2003 og seniorsergent 17.
november 2008. Dorte har vundet Årets idrætspris på Flyvestation Karup i 2002 og i
2007. I 2003 vandt hun pokalen for årets bedste kvindelige idrætspræstation, kaptajn
Sætter-Lassens mindepokal 2003 og Dansk Militær Idræts guldnål i 2011. Hun har
også 2 gange vundet Egil Jørgensens hæderspræmie, første gang år 2000.
Dorte kom til Viborg Skytte Forening 28. februar 2005. Hun skyder de civile
skydninger for Viborg Skytte Forening og de militære for Idrætsforeningen
Flyvestation Karup (IFK). Dorte har vundet mange konkurrencer og har været med
ved Sportsmaster events 8 år i træk fra 2005 – 2012 ved Viborg Idrætsråd.
Dorte har vundet følgende under Dansk Skytte Union:
25m sportspistol DM 2009 og 2010.
25m standardpistol DM i 2000, 2001, 2008, 2010, 2012.
DM i de militære discipliner:
Sport: 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011,
Militær hurtigskydning: 2002, 2005, 2006
Feltskydning: 1998, 2002, 2003, 2004, 2005
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Organisationer Viborg Skytte Forening er tilknyttet
For 25 år siden var Viborg Skytte Forening medlem af De Danske Skytte Gymnastik
og Idrætsforeninger (DDSG&I). 1993 blev DDSG&I til DGI og DDS og endelig pr.
1/1 2013 fusioneres DGI og DDS, så skytterne nu hedder DGI Skydning og en
organisation, der hedder Skydebaneforeningen Danmark. Jeg har ikke kunnet finde et
nyt logo. Årsmødet hedder nu idrætskonference, og amterne hedder landsdels
foreninger.

Viborg Amts Skytteforening er også afgået ved døden i denne bogs periode. Den blev
138 år gammel. Men nyt opstår, og livet går videre. 28/3 2007 stiftes den nye
forening, DDS Midt, som er en fusion af foreninger i kommunerne Skive, Viborg,
Herning, Silkeborg, lidt af Ikast-Brande og en gnalling af Favrskov kommune. Rent
skytteamtsmæssigt taler vi om de gamle Viborg Amts Skytteforening, Gml.
Skanderborg Amts Skytteforening og DDS Hammerum. Om der skal ske nye
organisatoriske ændringer efter fusionen mellem DDS og DGI vil tiden vise.
Også på det internationale plan er der sket ændringer. UIT (Union International de
Tir) er oprettet i 1907. Det er den gamle internationale skytteorganisation, som
afholder VM, og hvis medlemmer giver deltagere til OL. Det var under UIT at vi
afholdt VM i Viborg i 1914. Nu hedder det ISSF (International Shooting Sport
Federation). Som det kan ses nedenfor, har forbundet ikke skiftet logo, blot
moderniseret det, og det er den samme organisation, men med et nyt navn, om end
man har lavet organisatoriske ændringer flere gange. Den hed International Shooting
Union i gamle dage, når man talte engelsk. Hvornår man skiftede navn, er lidt uklart,
jeg har ikke beskæftiget mig med international skydning, siden jeg forlod Århus i
1995. Man kan ikke se det i ISSFs historiske oversigt på deres hjemmeside, der
bruger de ISSF hele perioden fra oprettelsen frem til nu.
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European Shooting Confederation (ESC, det 3. logo) blev stiftet 1969. Dansk Skytte
Union er medlem af både ISSF og ESC. Foreningen er medlem af Jyllands Skytte
Forbund og via dette Dansk Skytte Union. Dansk Idræts Forbund (DIF) er vi også
tilknyttet via Dansk Skytte Union.

Dansk Skytte Union

Jyllands Skytte Forbund

Dansk Idræts Forbund

DSI (De Samvirkende Idrætsforeninger) har ændret navn til Viborg Sport i 2001, men
hedder nu Viborg Idrætsråd efter kommunesammenlægningerne i 2007.

54

Formænd 1863 - 2013
Der har til i dag været 23 formænd for Viborg Skytteforening hvoraf 5 er levende og
en aktiv. Biografierne for de første 19 kan ses i jubilæumsbogen 1863 – 1988. De
sidste 5 kan læses nedenfor.

1. 1863 – 1864 J. C. F. Preisler, købmand
2. 1867 – 1869 E. L. F. Kock, borgmester
3. 1869 – 1870 H. R. de Klöcker, oberst
4. 1870 – 1879 H. H. Lefolii, rektor
5. 1879 – 1895 L. K. Villesen, mølleejer
6. 1895 – 1902 A. C. C. Lomholt, adjunkt
7. 1902 – 1907 P. K. Jensen, bogbindermester
8. 1907 – 1911 A. Schrøder, tandlæge
9. 1911 – 1919 A. C. C. Lomholt, adjunkt
10. 1919 – 1928 H. Hansen, købmand
11. 1928 – 1936 A. L. H. Gertz, bøssemager
12. 1936 – 1942 K. Lund, officiant
13. 1942 – 1948 N. C. Nielsen, botaniker
14. 1948 – 1957 K. Lund, overofficiant
15. 1957 – 1959 A. Munch Petersen, civilingeniør
16. 1959 – 1960 B. H. Davidsen, konsulent
17. 1960 – 1961 C. Mogensen, fuldmægtig
18. 1961 – 1962 K. Pedersen, grosserer
19. 1962 – 1963 S. Rasmussen, montør
20. 1963 – 1973 B. A. Scheibye, oberst
21. 1973 – 1995 E. A. V. Jeppesen, seniorsergent
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22. 1995 – 2001 I. Kaster, bilsagkyndig
23. 2001 – 2005 U. Ørskov Kristensen, snedker
24. 2005 – 2013 E. Hjorth, lektor
25. 2013 -

K. L. Hansen, bygningskonstruktør
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Ejner Arno Verner Jeppesen
* 11. februar 1932 i Randbøldal ved Vejle
Ejnar Arno Villy Jeppesen – bedre kendt som Jeppe er født og opvokset i
Randbøldal ved Vejle. Jeppe var fungerende formand for 25 år siden, så den interesserede læser henvises til jubilæumsbogen 1863 – 1988 for en grundigere levnedsbeskrivelse.
Siden 1988 fortsatte Jeppe som formand endnu 7 år og kom dermed op på 22 år som
formand (perioden 1973 – 1995) og 31 år i bestyrelsen (perioden 1964 – 1995). Dette
er den længste periode her i foreningen. Mølleejer Villesen er med 16 år den, der
kommer tættest på Jeppe.
Jeppe har modtaget Erik Sætter-Lassens lederpokal i 1975 i Dansk Skytte Unions regi
som tak for et godt planlagt og gennemført NM i Viborg 1973. Jyllands Skytte
Forbunds hæderstegn fik han i 1982. Jeppe var med i De Samvirkende
Idrætsforeningers bestyrelse i 18 år fra 1971 til 1989. I 1985 fik han ledernålen for de
første 10 års bestyrelsesarbejde. Jeppe er, så vidt jeg ved, den eneste leder fra
foreningen, der har arbejdet i De Samvirkende Idrætsforeningers bestyrelse. Dansk
Skytte Unions hæderstegn fik Jeppe 14/2 1988, og samme år fik han Dansk Idræts
Forbunds hæderstegn. Jeppe var på sin arbejdsplads Flyvestation Karup medlem af
idrætsforenings bestyrelse fra 1963 til 1992. Her sad han, KO og Lucas og ledede
skydningen i idrætsforeningen. Jeppe blev æresmedlem af Viborg Skytte Forening i
1998. Hans øgenavn på Flyvestation Karup var sammen med K.O. Andersen ”Korn
og Kærv”. Det er ikke lykkedes at finde ud af hvem der er Korn og hvem der er
Kærv.
I 1993 medlem af bestyrelsen for Gymnastik og Idrætshistorisk Forening, hvilket han
var i nogle år.
Uden for skyttekredse var Jeppe medlem af Bikubens Aktionærråd 1981 – 1995.
Det er Jeppe, der har designet foreningens første bomærke eller logo, som det hedder
nu om dage. Det var omkring 1967 – 1968 og han har siden moderniseret logoet, da
man har fået tilføjet en pistol midt i 1980erne.
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Irving Hagenau Kaster
* 20. januar 1952 i Varde
Irving Kaster er født og opvokset i Varde i Vestjylland. Irving forlod Sct. Jacobi
Skole med realeksamen i sommeren 1969, kom i lære som automekaniker hos VW
forhandler Poul Damgaard A/S i Varde og var færdiguddannet 31. december 1973. I
1974 aftjente han sin værnepligt ved flyvevåbenet. Først på Flyvevåbenets
Konstabelskole i Jonstrup og afsluttede det ved Stationseskadrillen på Flyvestation
Karup. Fra 1974 til 1978 var han flymekaniker på Flyvestation Karup. Herefter slog
han over i en civil karriere. Fra 1978 til nu – 35 år i samme stilling – har Irving været
bilsagkyndig. 1978 – 1985 i Skive og fra 1985 til 2005 i Viborg. I 2005 blev Statens
Bilinspektion solgt til Appus+bilsyn, hvor han er fortsat til nu.
Irving har faktisk skudt i 53 år. Han startede som barneskytte i 1960 eller 1961 i
Varde Skytteforening. I 1969 flyttede han til Esbjerg Skytteforening. Da Esbjerg
Skytteforening meldte sig ud af Dansk Skytte Union først i 1970’erne, var Irving med
til at vække en gammel slumrende unionsklub Vestjyden til live, da han og andre
ønskede at vedblive med at skyde unionsskydninger.
Irving blev medlem af Viborg Skytteforening i 1974 som riffelskytte. I 1977 – 1978
gennemgik Irving Dansk Skytte Unions træneruddannelse. Herefter startede han
sammen med KO rejser til Nordtyskland på træningsture med de bedste juniorskytter
fra Jyllands Skytte Forbund og Dansk Skytte Union. Han var også med til at lave
”ungskytte kurser” i unionsregi her i Viborg, i Vingsted eller i Dalum.
Allerede i 1979 blev han valgt ind i bestyrelsen. Her var han almindeligt medlem til
1983. Han blev i 1988 atter medlem af bestyrelsen, igen som menigt medlem. Det var
han frem til 1994, hvor han overtog sekretærposten efter Erik Bjerring. 1994 var
samtidig et år, hvor han kunne være ”føl” hos formanden E. A. V. Jeppesen. Irving
overtog formandsposten i 1995 og varetog denne post frem til 2001. Efter perioden
som formand fortsatte Irving som menigt medlem i 4 år frem til 2005. Irving Kaster
har således været bestyrelsesmedlem i 21 år heraf 6 år som formand. Det var ikke en
let opgave at overtage foreningen efter Jeppe. Ikke fordi foreningen mistrivedes, men
fordi medlemstallet faldt meget efter at firmaskytterne havde forladt foreningen, og
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det blev dyrere at drive forening. Det var derfor hårde år med finjustering af
foreningens økonomi.
Irving har sammen med K.O. arbejdet meget med instruktion af juniorskytter både i
VSF og under JSF og DSkyU og han er altid at finde på skydebanen om mandagen.
Det er utroligt, at man kan være så ung og samtid være så gammel. Tak for din
indsats.
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Ulrich Ørskov Kristensen
* 13. maj 1968 i Bjerringbro
Ulrich Ørskov som han er mest kendt som, er født og opvokset i Bjerringbro.
Ulrich har arbejdet i firmaet Holmris Office A/S i 27 år. Han begyndte her efter endt
skolegang som arbejdsdreng i 1985 og startede derefter 1. november samme år som
lærling. Han blev færdig som maskinsnedker i januar 1989.
Ulrich blev medlem af Viborg Skytteforening i 1980 som barneskytte, men blev
pistolskytte som ca. 15 årig – sådan var reglerne dengang – og det har han været
siden.
Allerede som juniorskytte var Ulrich en af landets bedste skytter. Han har vundet
temmeligt meget, men der er ingen opgørelser fra hans hånd.
Ulrich har vundet adskillige DM og JM og været på det danske landshold mange
gange.
Ulrich har været på rådhuset, som vi kalder det, når man har vundet Viborg bys
elitenål mindst 4 gange.
I 1994 blev Ulrich medlem af bestyrelsen. Han var næstformand fra 1998 – 2001 og
overtog formandsposten som 32 årig i 2001 efter Irving Kaster. Det er den
næstyngste formand, vi har haft i foreningens historie. Ulrich var formand i 4 år frem
til 2005. Alt i alt 11 år i bestyrelsen. Det må siges at være godt gået. Det er ikke
særligt foreneligt med både civilt job og en karriere på topplan inden for skydning og
så det, at lede en stor skytteforening.
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Erik Hjorth
* 15. januar 1953 i Skive
Erik Hjorth (Jacobsen) (navn ændret i 2006) er født og opvokset i Skive. Efter
studentereksamen fra Skive Gymnasium i 1971 studerede han fysik og matematik ved
Århus Universitet. Efter eksamen i 1979 som cand. scient. aftjentes værnepligten ved
Nørrejyske Artilleriregiment i Skive. Siden 1980 har Erik været lærer ved Viborg
Katedralskole, i årene 1981-1990 tillige som kostinspektør ved det tilhørende
kollegium. I årene fra 2001 til 2011 var han inspektor – en slags administrator. Erik
er i dag pga. sin fremskredne alder avanceret fra adjunkt til lektor på Katedralskolen.
Erik Hjorth blev medlem af Viborg Skytteforening i 1993 som pistolskytte. I 2000
indtrådte han i bestyrelsen, og samme år blev han amtsmester på 15m standardpistol.
I de første 5 år i bestyrelsen var han sekretær, hvorefter han i 2005 afløste Ulrich
Ørskov som formand. I 2007 deltog Erik i De Dajske Skytteforeningers lederkursus.
Ved generalforsamlingen 2013 trådte Erik Hjort tilbage som formand, men blev i
bestyrelsen hvor han p.t. er næstformand. Det blev til 8 år som formand og foreløbig
13 år i bestyrelsen og dermed over gennemsnittet for bestyrelsesmedlemmer.
I Eriks tid som formand er der sket meget specielt i Danerlyng. Det nye klubhus og
de nye 100/200m baner må være kronen på værket.
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Kristian Lund Hansen
* 21. januar 1973 i Vester Starup
Kristian Lund Hansen er født og opvokset i Vester Starup i Vestjylland. Efter endt
skolegang har Kristian aftjent sin værnepligt ved Prinsens Livregiment 1992 – 1993
som værnepligtig sergent. Herefter har han uddannet sig først som murersvend og
derefter som bygningskonstruktør og har i dag en stilling som byggeleder ved firmaet
Enemærke og Petersen A/S.
Kristian blev medlem af Viborg Skytte Forening i november 2004 som pistolskytte.
Allerede i 2005 kom han med i Pistoludvalget og i 2008 indtrådte han i bestyrelsen.
Kristian har været en del af det såkaldte ”byggeudvalg” og har lagt rigtig mange
timer i renovering, vedligeholdelse og nybygning af foreningens baner og faciliteter.
Han afløste her ved sidste generalforsamling 2013 Erik Hjort som formand, og er
dermed foreningens 23. formand siden 1863. Han er med sine ”kun” 6 år i
bestyrelsen det ”yngste” medlem.
Ud over at skyde pistol har Kristian deltaget på Banekommandørkursus under DDS i
2012.
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Æresmedlemmer
Der er til i dag udnævnt 14 æresmedlemmer hvoraf 3 er
levende. Biografierne for de første 11 kan ses i jubilæumsbogen 1863 – 1988. De sidste 3 kan læses i denne bog. 2
nedenfor og E A V Jeppesen under formænd. Fra 1988
udleveres en æresnål til de udnævnte æresmedlemmer, den
er forgyldt og nummereret og ser således ud:

1. 1907 – P. K. Jensen
2. 1919 - Adolf Lomholt
3. 1924 – Lauritz Vammen
4. 1942 – Niels Kalhave
5. 1942 – Niels Laursen
6. 1957 – Marius Pedersen
7. 1963 – Marius Bach
8. 1963 – Anders Hansen
9. 1963 – Karl Lund
10.

1988 – Bjørn Scheibye

11.

1988 – Aksel Munch Pedersen

12.

1998 – E. A. V. Jeppesen

13.

1998 – K. O. Andersen

14.

1998 – Erik Bjerring
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Kjeld Ove Andersen
* 17. september 1931 i København
Kjeld Ove Andersen – bedre kendt i skyttekredse som KO - er født og opvokset på
Nørrebro i København. Efter endt skolegang på Sankt Hans Gades Skole blev han
arbejdsdreng i et skrivemaskinefirma i Jernbanegade. Herefter kom han i lære som
maskinarbejder i firmaet Fenola i Struenseegade i København (krydser Skyttegade).
Udlært i 1951 og arbejder så som maskinarbejder indtil maj 1952, hvor KO starter sin
militære karriere på Flyvestation Værløse. Efter rekruttiden starter han 30. maj 1952
som mathelev på Flyvestation Skrydstrup. 1. maj 1953 tjeneste som math på
Flyvestation Skrydstrup, men flyttes i 1959 til Flyvestation Karup. 4. juni 1962
udnævnes KO til oversergent, 10. december 1964 til seniorsergent II og 1. november
1971 til seniorsergent I. KO arbejder de første år i Eskadrille 730, hvor han arbejder
som klarmelder af fly – det var F100 Super Sabre. 2. januar 1966 flytter KO til
Motorværkstedet, hvor han var til sin pensionering 30. september 1991.
KO startede med at skyde i Skrydstrup, både militært og civilt. Her mødte KO bl.a.
den mangeårige skytte og ejer af Vojens Sportsskytteudstyr P. J. Johansen.
Da KO kom til Karup i 1959, startede han og et par kolleger i Karup Skytte Forening,
men den kørte i modsætning til nu ikke særlig godt og havde kun primitive faciliteter
at byde på. Derfor meldte KO sig ind i Viborg Skytte Forening efter nogle få
måneder – altså i 1959, for 54 år siden. Det er et af de længste medlemskaber i
foreningens historie, P. K. Jensen har rekorden med 62 års medlemsskab. Aksel
Munch Pedersen nåede 57 års medlemsskab, og Karl Lund nåede 54 år, det samme
som KO.
KO kom i bestyrelsen allerede i 1961. Efter et år som menigt medlem blev han
sekretær i bestyrelsen, hvilket han var i 11 år. Herefter var han klubbens næstformand
i 22 år – skriver toogtyve år. Det giver 34 år i alt og en 4. plads i konkurrencen om
flest år i bestyrelsen. Hans makkerskab med Jeppe har givet dem øgenavnet ”Korn og
Kærv”. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvem der var Korn, og hvem der var
Kærv.
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KO har arbejdet som instruktør specielt for de unge skytter i Viborg i over 50 år. I
1970’erne startede han under Henning Jørgensen træning af unge, først i privat regi,
men senere under Dansk Skytte Union.
KO er selv en dygtig skytte. Han var i en årrække på det militære landshold på 300m
som skytte og senere leder af det militære landshold i 1984 til 1991 også på 300m. I
1982 var KO sammen med Egon Stephansen på trænerkursus på Fort Benning i USA
og har siden da været på dommerkursus.
KO har vundet DM ½-match hold i 1983 og 1985. Allerede i 1968 modtog han som
en af de første i foreningen Viborg Bys Elitenål – se oversigten senere i bogen.
For dette enorme arbejde for skyttesagen og Viborg Skytte Forening har KO
modtaget en række hædersbeviser. I kronologisk rækkefølge har han modtaget:

 Viborg Stifts Folkeblads Idrætslederpris 1978
 Jyllands Skytte Forbunds hæderstegn 1981
 Dansk Skytte Unions lederpokal 1984


Modtaget Erik Sætter Lassens lederpokal i 1985 (Dansk Skytte Union)

 Dansk Skytte Unions hæderstegn 14/2 1989
 Æresmedlem VSF 1998
 De Samvirkende Idrætsklubbers Trofæ 2000
 Viborg Amts Skytteforenings ærestegn 2003
 Viborg Sport (DSI) - Viborg Bys Lederpokal 21/4 2004
Nogle af hæderstegnene kan ses nedenfor.

Jylland Skytte Forbunds
hæderstegn

Dansk Skytte Unions
hæderstegn
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Viborg Skytte Forenings
æresnål
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Erik Bjerring
* 19. maj 1934 i Lisbjerg ved Aarhus
Erik Bjerring er født og opvokset i Lisbjerg ved Aarhus. Han gik på Lisbjerg
Centralskole. Efter skoletiden kom han i lære som maskinarbejder hos Frichs i
Aarhus, hvorfra han blev svend i december 1953. Han fortsatte på Frichs, indtil han
skulle ind og aftjene sin værnepligt.
Maj 1954 startede Erik som værnepligtig på Flyvestation Aalborg. Da rekruttiden var
slut i august 1954, startede han på Math skolen på Flyvestation Værløse. Efter math
skolen kom Erik til Flyvestation Karup som math fra november 1954. Han var i
Eskadrille 727, hvor han var i ca. 10 år.
Erik er uddannet våbenmand, så han har med maskinkanoner, raketter og
katapultsæder at gøre. Han har således arbejdet med flyene RF84 Sabre, F100 Super
Sabre og Draken. Efter de 10 år i Eskadrille 727 kom Erik til våbenværkstedet på
Flyvestation Karup. Efter nogle år kom han til Eskadrille 729, hvor han var i 7 år. Så
gik turen tilbage til våbenværkstedet. Efter nogle år kom Erik til CATen
(Centraliseret Ammunitions Tjeneste). Efter nogle år her flyttede Erik til Chafflarre
værkstedet, hvor han var i 10 år, til afdelingen blev nedlagt. Og nu sidder du og
tænker, hvad er Chafflarre? Det er et sted, hvor man arbejder med noget, flyene
smider ud for at forvirre radarerne hos modstanderen, så de ikke kan låse på de fly,
der smider dem ud – det kaldes at jamme. Herefter overflytning til en afdeling der
hedder Survival and Resque. Her var han fra 1993 og til sin pensionering ultimo maj
1994. Erik har således haft hele sin militære karriere på Flyvestation Karup.

Erik Bjerring blev medlem af VSF i 1964. Han har skudt både gevær og pistol, men
skød til sidst mest pistol. Han kom i bestyrelsen i 1974. Året efter overtog han
sekretærposten, som han varetog frem til 1994. Han fortsatte 1 år som almindeligt
medlem og sluttede af med et år som næstformand. Alt i alt 22 år i bestyrelsen.

70

Æresmedlem i Viborg Skytte Forening i 1998 og han fik Jyllands Skytte Forbunds
hæderstegn i 1988. Erik har været medarrangør for mange JM på 300m. Her har
Viborg Skytte Forening afviklet JM i flere årtier, en lang period, hvor Erik sad i
bestyrelsen.
Erik Bjerring går meget op i slægtsforskning. Det startede først i 1970’erne. Erik ville
gerne finde ud af, hvorfor han hedder Bjerring – om det er fordi han stammer fra
Bjerring? Slægtsforskning er farligt, man bliver bidt af det, og det er også sket for
Erik. Han kan føre sin slægt tilbage til 1580.
Erik har siden sin barndom interesseret sig brændende for fly. Det var den interesse,
der gjorde, at han meldte sig til Flyvevåbenet. Han har fløjet svævefly siden 1954.
Han måtte dog stoppe i 1971-72 pga. sit nedsatte syn. Han fik via civilundervisning et
A-certifikat – dvs. han har kørekort til flyvemaskiner a la Sessna. Erik har således
været med til at oprette Viborg Flyveplads i 1965 og Viborg Flyveklub i 1963, og han
var med i den første bestyrelse for flyveklubben. Erik har over 1.000 flyvetimer bag
sig i motorfly, da han bl.a. har fløjet de fly, der trækker svæveflyene op.
Erik Bjerring var med i jubilæumsudvalget for 25 år siden og var dels som medlem af
dette udvalg dels som foreningens sekretær en uvurderlig hjælp til at skaffe materiale
for bogens forfatter, der ikke boede i Viborg dengang.
Erik er en af de pensionerede teknikere, der mødes på Flyvestation Karup og hygger
sig med at sætte gamle flyvemaskiner i stand. De arbejder i øjeblikket på et RF84
Sabre, som skal til museet i Stauning, når det er færdigt.
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Bestyrelsesmedlemmer 1988 – 2013

Den nuværende bestyrelse har været uforandret på nær ”kasketterne” siden 2008. Fra
venstre Jan Dovolil (formand pistolsektionen), Erik Skovmand (elektronik), Kristian
Lund Hansen (formand), Lars Larsen (jagtbanen), Knud Erik Holm (kasserer),
Elsebeth S.T. Kjeldsen (Sekretær og formand for riffelsektionen) og Erik Hjorth
(næstformand).
I 2013 trådte Erik Hjorth tilbage som formand og overtog posten som næstformand.
Ny formand er Kristian Lund Hansen.
Der har i perioden 1988 – 2013 været 28 forskellige personer i foreningens
bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem sidder gennemsnitligt 10,9 år. Den nuværende
bestyrelsen har siddet gennemsnitligt 11 år, så det passer med gennemsnittet –
krakilere vil selvfølgelig sige, at det er over. Formanden har med 6 år været der
kortest tid, medens Knud Erik har siddet længst med sine 17 år.
Det må derfor opfattes som et udtryk for stabilitet, at medlemmerne sidder så længe i
bestyrelsen, som de gør. Af de 28 personer, vi taler om, har 12 personer siddet mere
end 10 år med K.O. Andersens 34 som rekord.
Det er ikke, fordi de holder mange officielle møder, det bliver typisk til 5 – 6 stykker
om året plus en generalforsamling. Det, der tager tiden, er alle de opgaver, der skal
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løses, vagterne på klubaftenerne, reparationsarbejde, møder og aktiviteter i
sektionerne og i organisationer, som foreningen er tilknyttet, eller offentlige
instanser, man søger tilskud hos, eller tilladelser. Afvikling af stævner og diverse
arrangementer tager også tid. Der er rigtig meget administration, som specielt
formanden og kassereren tager sig af, byrder, der er vokset en hel del med
våbenregistrering, sikkerhedsgodkendelser af bestyrelsen, børneattester, godkendelse
af skydebanerne, Arbejdstilsynet, samt kontakt til de idrætsorganisationer, som
foreningen er medlem af. Men det er ikke kun medlemmerne af bestyrelsen, der har
mange opgaver. Da man i 2005 gik fra 9 til 7 medlemmer af bestyrelsen, var en af
begrundelserne, at en del af arbejdet foregik ude i sektionerne. På nedenstående
organisationsdiagram kan man se, hvem der er tilknyttet de forskellige sektioner i
foreningen.
Selve bestyrelsen med deres ansvarsområder:

Med sektionerne ser Viborg Skytte Forenings organisationsdiagram således ud i
2013:
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Ud over sektionerne har vi et byggeudvalg, der er primus motor i alle foreningens
reparationer og nybygninger. Uden dette udvalg og deres utrættelige arbejde, havde
vi ikke haft de flotte skydebaner og det nye klubhus. Udvalget består af:
 Ole Nielsen
 Erik Fisker
 Knud Erik Holm
 Kristian Lund Hansen.
Se under skydebanerne for et billede af byggeudvalget.

På næste side er der en oversigt over bestyrelserne fra 1988 til 2013. Er man
interesseret i perioden før 1988, henvises man til jubilæumsskriftet fra 1988.
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Medlemmer 1863 - 2013
Medlemstallet i Viborg Skytte Forening har været meget svingende. I perioden frem
til 2. verdenskrig har det bølget lidt over og noget under 100 medlemmer. Under og
lige efter 2. verdenskrig kom der rigtigt mange medlemmer. Fra 1947 falder der atter
ro på og medlemstallet falder til bundniveauet i 1957 på 78 medlemmer. Herefter går
det fremad og ligger omkring 300 medlemmer fra 1964 til 1972. Fra 1973 kommer
der en periode med stor medlemsfremgang, blandt andet fordi Firmaskytterne skal
være medlem af foreningen for at kunne skyde. I 1995 melder firmaskytterne sig ud
og skyder et andet sted. Dette betyder en markant tilbagegang og giver økonomiske
problemer i den første periode derefter. Som det kan ses, er det både seniorer og
juniorer, der falder, måske har nogle af juniorerne fulgt deres forældre over i den nye
klub, de kom til at skyde i? En anden teori kan være opgørelsesmåder, m.h.t. antal
aktivitetsmedlemmer?
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Ellers ligger medlemstallet mellem 200 og 250 medlemmer, alt efter om man opgør
det i slutningen af året eller som middeltal. Der findes så godt som ingen passive
medlemmer i foreningen mere, så de er røget ud af statistikken.
Hvis vi tager et udsnit af medlemstallene for denne bogs periode, ser grafen ud som
set nedenfor. Jeg har anført kontingentstigninger ud for de enkelte år. Der er nok
ingen tvivl om, at de før omtalte firmaskytter blev sikre i deres beslutning om at flytte
forening, da kontingentstigningen var fra 200 til 300 kr.; men beslutningen om at
flytte, var så vidt jeg er underrettet, truffet før. Det gav nogle problemer, da det ikke
blev billigere at drive en skytteforening. Der kom derfor kontingentstigninger i 1997,
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2000, 2002, 2004 og 2005. Siden da er der kun sket en enkelt stigning for juniorerne,
så de nu betaler det samme som seniorerne. Dette synes kun at have påvirket
medlemstallet for juniorerne en smule, men dog et fald fra 88 til 76 og 71. Det kan
man se er sket før, da medlemstallet har svinget mellem 64 og 90 siden firmaskytternes udmeldelse i 1995.
Medlemstal 1988 - 2012
ÅR

Junior

Senior

I alt

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

100
112
166
192
165
194
139
75
65
73
64
51
67
77
90
89
70
68
70
83
81
72
88
76
71

313
285
235
349
299
320
238
194
204
186
190
175
169
155
149
153
148
142
147
149
150
170
151
153
176

413
397
401
541
464
514
377
269
269
259
254
226
236
232
239
242
218
210
217
232
231
242
239
229
247

Kontingent Kontingent Kontingent
passiv
junior
senior

75

150

100

150
150

200
200

100

200

300

110

220

330

115

230

345

150
175

250
275

400
450

175

450

450
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Modtagere af Viborg bys elitenål 1988 – 2006
1968

1993
Richard
J.M.
K.O.
Finn
Jørgen
Finn
F.V.

Andersen
Rasmussen
Andersen
Toft
Andersen
Scheibye
Lucas

Lars

Vinkler

Martin
Ulrich

Kviesgaard
Ørskov

Lars

Thesbjerg

Jan Ørskov

Kristensen

Karl K.
Charlotte
Troels
Arne
Ryan
Jesper
Heine
Lasse T.
Jon

Kronskjold
Hansen
Jensen
Poulsen
Holm
Hansen
Jørgensen
Christensen
Kristensen

Bjarne
Erik

Visgård
Skovmand

Allan T.
Martin
Morten
Morten
Michael

Pedersen
Madsen
Bondgård
Mathiasen
Petersen

Maja-Rikke
Kasper Aa
Turid

Larsen
Mortensen
Andersen

Michelle
Lizette T
Tobias

Larsen
Kjeldsen
Leth

Marius
Robert E

Petersen
Nielsen

Knud

Christensen

1994

1996

1974

1997
Lene

Andersen

1977

1999
Erik

Jensen

Bodil
Grethe
Suzanne

Bjørn
Johansen
Jensen

Tove

Anhøj

Steffen
Per
Henry
Preben
Bent
Bent
Niels P
Jacob
Knud

Andreasen
Smedegård
Thomsen
Bech
Svejtstrup
Ørskov
Jensen
Grønbæk
Holdgård

Karl

Kronskjold

1978

1981
1983
2000

2001

1986
2002

1988
Jan
Jesper

Dovolil
Iversen

1989

2003
Kurt
Erik Kock

Rasmussen
Olsen

Jørgen

Herlufsen

1990
2004

1992
K. M.

Christensen
2005
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2006

Slut med nåle

Herefter uddeles der ikke længere elitenåle. Alle deltagere ved Sportsmaster events
får nu et glas som gave fra kommunen. Nålen så således ud:
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Viborg Sports juniornål
19881

Vinnie Thomsen, Michael Mikkelsen, Tom
Christensen, Bo Zachariasen, Lars Ernsted,
Johnny Rådshøj, Kim Larsen, Palle Hansen

1989

?

1990

?

1991

?

1992

?

1993

Charlotte Hansen, Mads Grønbæk, Kristian Andersen, Lasse Toft Hansen.

1994

?

1995

?

1996

Ryan Holm, Julie Møller, Jesper Hansen, Troels Jensen, Michael Pedersen,
Dennis Holm

1997

?

1998

Arne Poulsen, Heine Jørgensen, Jon Kristensen

1999

?

2000

Carsten Hvidtfeldt, Morten Mathiasen, Allan T. Pedersen, Morten
Bondgård, Martin Madsen, Michael Nygård, Kasper Aa. Mortensen, Dorte
Bondgård

2001

?

2002

Michael Larsen, Lizette T. Kjeldsen, Tobias Leth, Julius Sigaard, MajaRikke Larsen, Nicholas Chr. Hansen

2003
2004
2006

1

Michelle Klauber, Thomas Skov, Jacob de Place Bjørn, Lasse, Boel
Kronborg, Lizette S Larsen, Rasmus Fisker, Morten de Place Bjørn, Jesper
Bach, Henriette Lassen.

VSF forhandlingsprotokol s. 22, 26. jan. 1988
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2007

Mads Larsen, Jonas Lildal Jørgensen, Morten Holst Hviid, Ronnie F
Nielsen, Rasmus Holm Pedersen, Philip Ohnemus, Jesper Bach, Henriette
Lassen, Nanna Bissø.

2008

Mathias Faurbye Pedersen

2009

Mads Beider Andersen, Kristian Beider Andersen, Steffen Flarup, Kristian
Mølgaard, Mathias Faurbye Pedersen, Signe Byrith, Mark Schach
Pedersen, Simone Berg.

2010

Andreas Brunsgaard Laursen, Andreas Feldbak, Simone Berg, Kirsten Bak
Veje, Martin Færch Hansen, Niels Frederik Andreasen, Kristian Mølgaard,
Jacob K Svenningsen.

2011

Mathias H Søndergaard, Kristian Mølgaard, Kristian Beider Andersen,
Niels Frederik Andreasen, Martin Færch Hansen, Jacob Laursen.

2012

Martin Færch Hansen, Simone Berg, Simon Buhl Carstensen, Christian
Karup.
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Økonomiske og statistiske tal
Ammunitionsforbrug
Der har som beskrevet tidligere i bogen været både opgangstider og nedgangstider.
Som det kan ses nedenfor, smittede det noget dalende antal medlemmer ikke af på
ammunitionsforbruget. Fra år 2000 vender kurven, og forbruget har siden været støt
stigende. Det er tankevækkende, at de to år med flest antal medlemmer er de år, hvor
der bliver skudt færrest skud pr. medlem (se graf næste side). Det er således ikke et
udtryk for en velfungerende klub at være mange medlemmer hvis der ikke også er en
god aktivitet. Sidste år – 2012 – nåede vi således en milepæl med over 1.000 skud pr.
medlem. Måske skulle vi overveje at tage navneforandring til ”The Smoking Guns”.
Jeg må med skam erkende, at jeg ikke kender forbruget i andre foreninger. En ting er
sikkert, det går i den rigtige retning - opad - og da man ikke kan læse sig til et
danmarksmesterskab, men opnår det ved at stå i hylstre til halsen, ser det lovende ud.
At det også er en indtægtskilde for foreningen, gør det jo ikke ringere.

Ammunitionsforbrug 1987-2012

250.000
200.000
150.000
6,5 mm

100.000

5,6 mm

50.000
-00
1987 1989 1991
1993 1995 1997
1999 2001 2003
2005 2007
2009 2011
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1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

6,5 mm
2.722
6.323
5.160
850
1.832
720
920
1.040
290
55
2.537
4.304
3.866
2.605
4.910
2.712
3.176
2.377
2.982
3.978
5.000

5,6 mm medlemmer Skud/medlem
535
222
116.117
413
434
172.713
397
338
129.068
401
341
135.715
541
247
132.020
464
296
136.565
514
202
103.130
377
248
92.597
269
358
95.885
269
368
98.954
259
279
69.764
254
316
75.925
226
309
66.000
236
284
64.450
232
353
77.000
239
428
99.666
242
377
88.115
218
498
106.250
210
611
125.250
217
578
121.400
232
722
162.400
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2008
2009
2010
2011
2012

6.200
4.780
4.398
5.664
7.412

179.500
192.600
222.600
212.600
240.000

804
816
950
953
1002

231
242
239
229
247

Resultat og balance 1988 – 2012
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
resultat

1.500.000

balance

1.000.000
500.000
-00
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
-500.000

Økonomien har det rigtigt godt. Det har den haft fra 1999 og i alle årene til nu. Det
kan være lidt svært at se resultatet på grafen ovenfor, se hellere på tallene til grafen i
tabellen nedenfor. Man har ikke sparet sig gennem krisen her. Vi har fået alle mulige
nye ting i perioden, og har moderne faciliteter både ude og inde.
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år
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

resultat
5.468
5.999
27.698
3.104
13.526
25.382
27.996
-13.192
-2.456
32.141
4.925
28.090
24.908
22.525
38.987
42.370
42.563
60.440
45.161
64.982
41.125
33.542
29.424
15.747
-29.555

balance
1.259.255
1.271.056
2.180.216
2.140.642
2.167.637
2.166.752
2.178.399
2.196.477
2.168.980
2.212.448
2.219.475
2.230.200
2.302.875
2.577.975
2.517.757
2.592.541
2.626.398
2.637.526
2.675.123
2.739.444
2.799.900
2.965.452
2.970.250
3.059.457
3.017.755
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J Preisler

E Kock

H de Klöcker

H Lefolii

L Villesen

A Lomholt

P.K. Jensen

A. Schröder

H Hansen

A Gertz

K Lund

N C Nielsen

Davidsen

C Mogensen

K Pedersen

S Rasmussen

E A V Jeppesen

I Kaster

Munch Petersen

B A Scheibye

Formænd i VSF
1863 – 2013

U Ørskov

E Hjorth

K L Hansen

