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☺☺☺☺          B (J) Ø R N E S I D E N                  ☺☺☺☺ 
Dauglykke Skytteforening                                                       FORÅR 2012        
Tlf.  49 19 20 80 
_____________                                                ________________________________________________________________________________ 

� Sæt Kryds i kalenderen, når du får programmet for det næste halve år, så du husker 
f.eks. Griseskydning, Klubmesterskab eller Juleafslutning osv. 
 
JUNIORUDVALGET BESTÅR AF FØLGENDE PERSONER: 
Formand  Marianne Olsen 49 19 21 80, Kirsten Petersen 28 96 30 64 
 Og hjælper ind imellem Birthe Larsen 49 14 38 73 
 

Kom og vær med til at vinde grisen igen igen!! 
GRISESKYDNING 2012 

 
1. skydning bliver i Dauglykke tirsdag den 11. september fra kl. 18:30 

 
RESTEN AF DATOERNE VIL BLIVE SLÅET OP I FORENINGEN – Husk at se efter! 

 
 
 
FEM-KAMP 2012 
1. september 2012 
Mød op og få en super hyggelig og sjov dag. Invitation kommer senere – vejret er INGEN 

hindring!! ☺☺☺☺ 
 
KLUBMESTERSKAB 15m 2012 
26. og 29. marts 2012. 
 
KLUBMESTERSKABER 50m 2012,  
24. og 27. september 2012. 
Pris kan ses i klubben, når det er endeligt bestemt. 
 
 

MEDALJERÆKKEN  
Du kan skyde til mærke også kaldet medaljerækken. Hvert resultat du laver tæller. Et 

gennemsnit på 10 skydninger afgøre hvilket mærke du har vundet, f.eks. et guldmærke, 
hvilket gør at du rykker til klasse BK1 også fremdeles. HUSK AT HVER SKYDNING SKAL 

SKRIVES I B(J)ØRNEBOGEN for at du kan være sikker på at få et mærke. Der findes 
følgende mærker for bk-skytter, guld, sølv og bronze. For junior er der guld og sølv.  

Medalje-rækken afsluttes pr. sæson.   
HUSK NU SELV PÅ AT FÅ SKREVET DINE RESULTATER IND. 
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B(J)ØRNESKYDNING: 
 
Ved b(j)ørneskydning konkurrerer du kun mod dig selv. Den første skydning, der 
registreres er det resultat du skal forbedre på vejen mod at få dit navn på B(j)ørnetavlen 
og en medalje. Alle skydninger på træningsaftner tæller med. Når du har skudt et bedre 
resultat, end det der sidst er noteret på skydekortet, skrives det nye resultat på. Hvis 
resultatet er mere end 2 point bedre, må du selv afgøre om det skal noteres på kortet. Når 
du har forbedret dit resultat 3 gange, skal du skyde en b(j)ørneskive.  
B(j)ørneskydningen kan gå over flere sæsoner indtil du har forbedret dig 9 gange så bliver 
du b(j)ørneskytte og får dit navn på tavlen i foreningen. Hvis du meget længe ikke har 
kunnet forbedre dig sletter vi et resultat, så det bliver lettere. 
 
DET ER DIT EGET ANSVAR AT HOLDE ØJE MED DIN B(J)ØRNESKYDNING 
 
Sig til vagten, når du skal have skrevet i bogen. Nedenstående kan du i hvert tilfælde 
kontakte når du skal have skrevet i bogen. Hvis du ikke selv får skrevet i bogen, kan du 
ikke deltage i medaljerækken og b(j)ørneskydningen. Junior-udvalget har besluttet at I selv 
skal huske på at få skrevet i bogen, vi har nemlig brugt MEGET tid på at gå sæsonen 
skydninger igennem, for at du/I kunne få jeres nåle, men det gør vi ikke mere. DET ER 
DIT/JERES EGET ANSVAR NU. 
 
 

FEM-KAMP 2011  
Der var fem forskellige discipliner. Hvert hold var opdelt i en ”Voksen” og et ”Barn”, dog var lederne 
også hold (Her måtte man selv bestemme, hvem der var barnet!) 
Man gik rundt til de forskellige discipliner: 50m skydning, Wii-Bowling, Dart, 15m skydning og en ny 
disciplin kaldet Spin-ladder, der det regnede så meget hele dagen at alt foregik indendørs. 

Billederne herunder er fra FEM-KAMP 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spin-ladder er en ny diciplin. En stige der består af tre trin, hvor man skal få en snor med 2 bolde til  
at sidde fast på. Det øverste trin gav 3 point, trin 2 gav 2 point og laveste trin gav 1 point. 
Hvis boldene IKKE sidder fast på stigen giver de 1 minus point. Spillet blev sat op indendørs da det 
regnede det meste af tiden. - Virkeligt sjovt spil. 

Der blev sluttet af med en "lidt" 
alternativ bål med pølser og 
snobrød, det fungerede perfekt 
med vores store grill som 
"bålplads".  
Så FEM-KAMPEN blev 
gennemført selvom regn og 
torden hærgede udenfor. Hvor 
har vi dejlige forhold i Dauglykke 
Skytteforening. 
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M A N G E    N Y E   M E D L E M M E R  
Efter sommerferien 2011 og i forbindelse med årets skoleskydning har vi været så heldige 
at få en række nye børne- og junior-skytter. Faktisk har vi for første gang i mange år hold 
med i alle de forskellige grupper i DDS Nordsjællands holdturnering på 15m.  
Tag godt imod de nye og lad dem falde godt til i vores forening. 
 
 

DET HOLDT HÅRDT, MEN GRISEN BLEV I DAUGLYKKE! 
Årets griseskydning sluttede med finalen Torsdag den 17. november i Hørsholm. 
Dauglykke kom til den sidste skydning bagud med over 50 point, da vi kun havde to skytter 
med i Helsingør: Line Bagger og Victor Ottosen fik begge 1. præmier i deres klasser ved 
den lejlighed – Tillykke med det. 
Men til finalen gik det sådan, at heller ikke Helsingør kunne stille med fuldt hold – så derfor 
vandt vi Slik-grisen endnu engang. Tillykke til ungerne.  
 
 

SKOLESKYDNING 2011 Landsdelsfinale den 19. nov. 2011 
Hvert år afholdes i oktober og november en landsdækkende skoleskydning i DDS og Dansk 
Skoleidræts regi. På landsplan deltog 8000 elever fra 5-klasser over hele landet.  
I år havde Dauglykke skytteforening kun klasser fra en eller to skoler afhængigt om man tæller de 
sammenlagte skoler som flere eller ej. Alle vores 5 klasser kom fra Nivå Skole. Der har været helt 
præcist 85 elever oppe og prøve kræfter med skydning. 
Det har for alle været en god og positiv oplevelse. Vi fik hele 7 hold med i landsdelsfinalen. 
Bedste placering blev en flot 5. plads. Vi takker for dejlige oplevelser med ungerne. 

 
Alle eleverne fra Nivå Skole som stillede op for Dauglykke Skytteforening. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Line Bagger, 2. bedste skoleskytte af alle i finalen.             Luna med en flot kryd’ser                     Fra banen på Ålholmskolen 
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DDS NORDSJÆLLANDS HOLDTURNERING 15M EFTERÅR 2011  
 

 
Stillingen i gruppe A efter 2. runde efterår 2011 

 
 
I junior-gruppen stiller vi op med 3 helt nye junior-skytter og Jonas som har skudt i mange år. Så det er lidt 
op er bakke, men nu drejer det jo ikke altid om at vinde men at være med! 

 
Stilling i gruppe B efter 2. runde efteråret 2011 

 
 

 

 STAMKORT i B(J)ØRNEBOGEN 
 
Heldigvis er vi nu så mange børn og juniorer i Dauglykke Skytteforening, 
at Marianne og jeg (Kirsten) ikke helt har styr på jer alle sammen. Derfor 
vil vi gerne indfører et STAMKORT  for hver skytte i b(j)ørnebogen. 
Se udkast til stamkortet her. 
Udover en masse praktiske oplysningener vi vil gerne have et foto af jer, 
det gør tingene meget lettere. 
Håber I har lyst til dette – Hvis I ikke vil have et foto på kortet er det ok, 
men det vil hjælpe os til at holde rede på jer alle sammen. 


