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Seniorsergent Robert Blohm giver instruktion til et skydehold. 

 

Årets bedste skytte i Hjemmeværnet 

Det var en lettere regnvejrsvåd dag, da Hjemmeværnet lørdag d. 30. august

afholdt sin nye enkeltmandspokalskydning i Oksbøl for at finde landets bedste

skytter.

01-09-2014 - kl. 12:56

Af Stig Hasløv

Distrikterne havde indstillet, hvilke skytter der skulle deltage og kæmpe om at blive årets

bedste skytte i hele Hjemmeværnet.

Der var fire discipliner, man kunne deltage i, (se disciplinerne til højre). Desuden var der

mulighed for at vinde en pokal som årets bedste kvindelige skytte på personligt

håndvåben, fra henholdsvis Hær- og Virksomhedshjemmeværnet, Marinehjemmeværnet

og Flyverhjemmeværnet, i alt 3 pokaler.

For at vinde en pokal, var det ikke nok at være bedste skytte på dagen i den enkelte

disciplin, skydningen skulle også samtidig være på guldmærke-niveau.

Totalforsvarsregion Fyn, Syd og Sønderjylland forestod planlægningen og afviklingen af

konkurrencerne. Med 67 skytter, fem discipliner og to skydebaner simultant afviklende

skydninger, kunne man måske have frygtet lettere kaos. Men afviklingen forløb som

planlagt, gnidningsfrit og med meget tilfredse deltagere fra de i alt 12 forskellige

distrikter.

Skydningerne varierede en lille smule mellem våbnene, men alle indeholdt

præcisionsskydning og tidsbegrænsede skydninger med udhuggede figurskiver. Der var to

tidsbegrænsede skydninger, den ene skulle demonstrere evne til skift af skydestilling, den

anden vise evne til magasinskifte.

Følgende pokaler blev vundet:

GV M/95 med optisk sigte: Michael B. Bragt fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland

og Lolland Falster med 185 point.

LSV M/04: Lars M. Larsen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland Falster

med 189 point.

Derudover vandt følgende soldater deres disciplin, men uden at få pokal, da pointene ikke

var nok til et guldmærke:

GV M/95 uden optisk sigte: Hans J. Ø. Madsen fra Hærhjemmeværnsdistrikt midt og

Vestjylland med 174 point.

LMG M/62: Klaus Bredgaard fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn med 90 point.

Bedste kvindelig skytte fra Hærhjemmeværns- og Virksomhedshjemmeværnet: Sys E.

Hansen fra Hærhjemmeværnsdistrikt København med 171 point.

Læs mere

De fire discipliner:

GV M/95 med  optisk

sigte 

GV M/95 uden optisk

sigte

LSV M/04

LMG M/62.
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