
 
 
 
 
Året der er gået siden sidste repræsentantskabsmøde har vist, at skydning stadig er en 
vigtig aktivitet inden for De Danske Garderforeninger. Dette ses ikke blot ved deltagelsen i 
de to landsskydninger og skydningen i Vingsted, men også ved at skydningen i mange 
foreninger er en vigtig del af årets aktiviteter.  
 
LANDSSKYDNING 200 M 2013 
Landsskydning på 200 m blev skudt i august og september. Langt de fleste deltagende 
foreninger valgte at skyde landsskydningen som en hjemmebaneskydning, hvor man 
kunne mødes til en hyggelig dag på skydebanen, og så efterfølgende sende 
skyderesultaterne til skydeudvalget.  
 
Det var dog glædeligt at se, at antallet af deltagere, der valgte at kombinere skydningen i 
Vingsted med Landsskydning 200 m i 2013 steg væsentligt. At lade skydningen i Vingsted 
gælde som landsskydning også, er en rigtig god måde, at deltage i begge aktiviteter på. 
 
Deltagelsen i 2013 var på 182 skytter, fordelt på 50 hold og 34 garderforeninger. 
Deltagelsen var næsten status quo i forhold til året før, men dog med en meget lille 
tilbagegang på 5 skytter.  
 
LANDSSKYDNING 15 M 2014 
Perioden fra januar og til april er traditionen tro tiden, hvor gamle gardere skyder 
landsskydning på 15 m. Skydningen er en primært en hjemmebaneskydning, hvor man 
mødes i rammen af egen forening, og har en hyggelig aften på skydebanen. Indbydelse til 
Landsskydning blev udsendt i december 2013, og allerede efter få dage indløb de første 
bestillinger på skydeskiver. Enkelte foreninger kommer stadig lidt sent afsted med 
skivebestillingen, men alle skiver når dog at blive udsendt, således at alle har mulighed for 
at deltage.  
 
I skrivende stund foreligger det endelige resultat for landsskydningen ikke, men i 
forbindelse med Repræsentantskabsmødet vil den færdige resultatliste være klar. 
 
VINGSTED 
Årets arrangement i Vingsted fandt sted lørdag d. 21. september 2013. Arrangementet 
bygger stadig på en god blanding af kammeratligt samvær, garderhistorier og skydning, og 
denne blanding er jo ikke så ringe endda. 
 
På skydebanerne bliver der budt på skydning på 200 m i såvel liggende skydestilling og 3-
stillinger, skydning på 50 m for både gardere, garderpiger og børn, samt skydning med det 
moderne tjenestegevær for Livgarden, Gevær M/95. At der var interesse for at skyde 
kunne ses på skydebanerne, og i høj grad af resultatlistens mange resultater.  
 
For tredie år i træk blev der tilbudt gratis ammunition til både 200 m skydningerne og til 50 
m skydningerne. Dette tilbud ses nu at være faldet i god jord, og må nok siges at være en 
væsentlig årsag til det stigende samlede antal skydninger. 
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Fra Den Kongelige Livgarde deltog et hold på 13 tjenstgørende gardere. De gjorde sig 
godt gældende i dysten mod de gamle gardere, men særligt gjorde de en indsats i at 
hjælpe de gamle gardere, der ønskede at skyde med gardernes tjenestegevær. Det 
kræver sin mand, at holde styr på en gammel garder, men det klarede de tjenstgørende 
gardere uden problemer. 
 
Dagen afsluttedes med fælles garderskyttebuffet i cafeteriet, hvor der igen var rigelig mad 
til at alle kunne blive mere end mætte. 
 
Skydningen i 2014 er fastlagt til lørdag d. 20. september. Der er plads til mange flere 
gardere med familie i Vingsted, og selvom det måske er et stykke tid siden, at man sidst 
havde et gevær i hånden, så skal vi nok også være der med lidt råd og vejledning. 
Tilbuddet om gratis ammunition vil blive gentaget i 2014. 
 
GARDENS DAG 
Skydeudvalget deltog i Gardens Dag på Garderkasernen i Høvelte med skydning mod 
faldmål på 25 m. Der var opstillet 3 faldmål, og mere end 300 personer valgte at lægge 
vejen forbi skydebanen, og forsøge sig med salonskydning mod målene.  
 
BRUG AF E-MAIL 
Brug af e-mail er stadig måden, hvorpå Skydeudvalget informerer de lokale 
garderforeninger. Invitationer til skydninger, resultatlister og blandet information fordeles 
på denne måde. En forudsætning for at e-mail kan virke effektivt er, at Skydeudvalgets 
adresseliste konstant er opdateret på lokale skydeformænd eller på den, der skal modtage 
informationer om skydning. Alle ændringer til skydeformænd bør derfor sendes til 
Skydeudvalget hurtigst muligt. 
 
DG HJEMMESIDE 
DG hjemmeside har de sidste år været stedet, hvor alle informationer om landsskydning 
på 15 m og 200 m samt Vingsted har været lagt ud. Alle indbydelser, propositioner for 
skydningerne samt resultatlister er at finde under menupunktet Skydning. 
 
Hjemmesiden vil ikke erstatte informationer via e-mail, men skal ses som et supplement 
hertil, og samtidig være der, hvor hvert enkelt medlem kan gå hen og finde oplysninger om 
DG skydninger. 
 
AFSLUTNING 
Til slut skal der fra Skydeudvalget lyde en tak for arbejdet med skydning rundt om i de 
lokale garderforeninger. Uden en indsats her, og uden et lokalt arbejde for skydningen vil 
der ikke være et grundlag for gennemførelse af landsskydningerne og Vingsted 
skydningen. 
 
Jeg håber fortsat, at vi ser mange gamle gardere på skydebanerne, og naturligvis at vi 
også ser mange nye ansigter på skydebanerne i det kommende år, for husk at 
skydningerne arrangeres af gamle gardere og for gamle gardere, - og som en aktivitet der 
ikke bare er en lokal aktivitet, men er en aktivitet der går på tværs af De Danske 
Garderforeninger. 
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