
Beretning 2017 

 

Tilmeldingen i år, 52 hold. 

 

Programmet blev lavet og sendt til eftersyn, og så var der ingen tilbage 

meldinger, så alt er i orden, nej det er det så ikke. 

Alle ved at det ligger til eftersyn, alle kan se det og gøre indsigelser, men 

nej først når det er trykt bliver der en masse ballade, kampe skal flyttes. 

Hvornår lære i det kontrollere det program, det er meget lettere at rette 

inden det går i trykken 

 

Der har været 351 tilmeldte skytter i år. 15 mindre end sidste år. 

 

Der har været en del problemer med hensyn til point, der er nogen som 

ikke har fået deres point, det skyldes dels, meget dårlige billeder. 

Når nu i har taget et billede, så ser i efter om i kan læse hvad der står på 

skydeseddelen, kan i ikke selv læse det hvordan tror i så at Peter kan, det 

mindste i kan gøre er at sende noget der kan læses. 

Nogen har ikke fået point, fordi modstanderen ikke har indsendt deres 

skydekort, begge kort skal sendes, og så til sidst, vi gør det her frivilligt, vi 

får ingen penge for det her, så i når meget længere hvis i taler ordentlig i 

stedet for at tale ret beskidt, og inden en eller anden siger noget andet, så 

gælder det selvfølgelig begge veje. 

Med hensyn til at flytte finalen, så var det oplyst i programmet og på 

hjemmesidens forside fra dag 1. At nogen så vælger at ignorere det, og 

klage over afgørelsen en uge før finalen, det er mig en gåde. 

 

Finalen blev i år holdt på Køstrup skydebane i tør vejr, og lidt sol.  

 

Jeg vil gerne sige tak til Køstrup for lån af bane, og tak til alle holdskytter 

for i år, håber vi ses til næste år.  


