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Skydeudvalget 
Af Allan Mortensen og Jakob Parmo Krog  

 

Flugtskydning (AM) 

AKIF flugtskydning gennemførte vanen tro træning op 
mod DMI flugtskydning, der blev afholdt på Tiset 
skydebane med Flyvestation Skrydstrup som arrangør. 
 
Træningen startede op primo april og sluttede med en 
sidste træningsaften lige inden stævnet den 12 JUN, i alt 
nåede vi 11 træningsaftener på skydebanen i Hjallerup, 
med stor opbakning fra skytterne – tak for det. 
 
Konkurrencen blev afholdt den 12-13. juni på Tiset 
skydebane med over 100 deltagere. AKIF deltog med 11 
skytter.  
 
AKIF fik en flot 1. og 2. plads i B-rækken, samt vandt B-
rækken for hold. Konkurrencen i de øvrige rækker var 
igen ret hård  
 
I 2020 er AKIF vært ved flugtskydning, som vi afholder på Hjallerup Jagtcenter i juni 
måned.  
  

 
Pistolskydning 

AKIF deltog med to skytter til DMI mesterskaberne i pistolskydning i efteråret. Begge 
medlemmer, der er tilgået AKIF fra andre idrætsforeninger, og som har et højere niveau. 
 
Det medførte også podieplaceringer til AKIF – for første gang i en del år. 
 



Det er et mål, at AKIF får en større deltagerskare til DMI i pistolskydning. 
 

Fritidsskydning (JPK) 

Årets største ”begivenhed” var indkøbet af vores nye våben og salget af de gamle. 
 
AKIF har indkøbt 4 stk. 9 mm pistoler, 1 stk. 45 Cal og 6 stk. Cal 22. I købsaftalen med 
JJSU indgik vores gamle og udtjente 9 mm og Cal 22, så de er endelig væk.  
 
En af bevæggrundene for købet/salget var bl.a., at vi havde mistet vores Neuhausen 
pistoler (udlånt af Forsvaret), og at de gamle pistoler var slidt og havde masser af 
funktioneringsfejl.  
 
Glæden var også stor (dog kortvarigt), da vi fik 4 af de nye SIG Sauer pistoler, som 
Forsvaret har indkøbt, i udlån. Vi blev nødt til at returnere dem pga. det indførte 2-faktor 
adgang i Forsvaret. Vi er ikke nok til at kunne efterleve dette krav. 
 
Pga. ovenstående ser vi derfor nødvendigheden i at indkøbe 4-6 nye 9 mm pistoler, da de 
nuværende 5 stk. 9 mm pistoler er de primært anvendte våben.  
Dette er allerede givet videre til Formanden og blevet diskuteret med Jes Mose, som selv 
mangler grovvåben til sine skytter i f.eks. feltsport. 
 
På selve skydedelen har der været en del at se til.  
Desværre kun i kortere perioder, da vi er afhængige af de værnepligtiges engagement og 
frihed til dette.  
 
Vi må derfor se på at få flere værnepligtiges interesse vakt i dagligdagen, samt få sparket 
de fastansatte oftere af sted. Evt. ved hjælp af nye plakater og social media. 
 
Skal også have undersøgt muligheden for, at de fastansatte kan få våbentilladelse 
igennem AKIF igen, da dette ifølge flere ansatte kan være en motivator for at komme ud 
og skyde. 
 
 

 

 


