
Blymand på pistol i tåstrup skytteforning 

Formandens beretning som jo ville blive en tynd kop te mente jeg, men vi har haft gang i meget selvom vi 

blev lukket ned i marts måned med al indendørs aktivitet. 

Vi rykkede op på 50m banen i slutningen af april hvor der har været godt gang i den med diverse 

arrangementer såsom Biatlon og sommeraktiviteter for børn i deres sommerferie. 

Polterabend for unge damer samt diverse firma arrangementer. 

Vi slutte udendørs sæsonen med Biatlon med 3 hold tilmeldt pga. af coronna var der hold som meldte  

Afbud, de som kom, havde en god dag. 

Slut september rykkede vi igen ind i Brugsen, hvor vi havde et åbent hus arrangement som gav små 15 nye 

medlemmer. 

Skydningen blev delt op så vi maks. var det antal som måtte være ifølge coronna reglerne, aftørring samt af 

spritning efter hver skytte, så der var 3 faste skydetider man kunne booke sig på. 

Vi fik en god aftale med heldags skolen i Østermarie og DGI om et projekt Fokus som skulle hjælpe på børns 

koncentrations evner. Dette var igang til nedlukning kom 

Alle disse projekter gjorde at trænerne i Skytteforeningen ikke kunne træne på vores faste dage, så vi tog 

tirsdagen til hjælp for de skytter som kunne klare sig selv 

5 klasser med skoleskydning her havde vi 2 klasser fra Rønne, hvor finalen blev afholdt i Aakirkeby, ingen af 

de hold vi havde med blev nr. 1, 2, eller 3 

Som noget nyt skulle vi sætte et projekt i gang som hedder Far for livet, dette kom ikke i gang i Brugsen 

pga. af nedlukning 11. december 

Vi valgte at rykke op i skoven når tilladelsen blev givet, og her startede vi så den 7 marts med hold 1 

 Far for livet som kunne skyde over 4 gange, hvorefter det blev hold 2 som stod for skud, må nok indrømme 

at det var en stor succes hvor børn fra 4, 5 år og op hyggede sig med deres fædre 

Heldagsskolen startede igen da klasser kunne mødes på tværs midt april 2021 og de slutter midt juni 2021 

Vi blev spurgt om vi ville deltage i Klub under lup, hvor et spørgeskema blev sendt til alle vores medlemmer 

som så skulle svare på hvad der var godt eller dårlig, dette er ikke færdig endnu så resultatet kendes ikke. 

Dansk skoleidræt kom med en fore spørgelse om vi ville være med igen i år, og det vil vi gerne 

Sommerferie aktiviteter som vi deltog i sidste år er også på tapetet i år hvor vi kører det over 3 dage i løbet 

af sommeren. 

Selve nedlukningen har kostet på medlemmer men vi håber at de kommer tilbage når det er overstået. 

Der har ikke været afhold DM i skydning siden Coronna blev landsdækkende. 



 

Der er kommet nye borde og stole i Brugsen i det lille mødelokale, samt nyt køle/frys skab i te køkkenet 

I gennem hele denne Coronna nedlukning har vi arbejdet på at få flere elektroniske markerings anlæg både 

på 50 meter bane i skoven og også i Brugsen. 

Det er udstyr til 210000kr som er købt og betalt uden lån. 

Der er kommet 6 nye markerings anlæg 2 til 50 m banen og 4 til brugsen. 

Nye beach flag med logo 

Stor tak til de arbejdsomme medlemmer uden jer havde det aldrig kunne lade sig gøre. 

 

 

 


