
Sommerskydningen 2020 
Foreningens æresmedlem og tidligere formand, Jan Hansen, fortæller om 

sommerskydningen. Kasserer Poul Ulfe har bidraget med resultatlisten. 

Lørdag d. 29. august 2020 samledes 15-20 medlemmer og hjælpere fra Humble 

Skytteforening på skydebanen i Humble for at afholde den årlige sommerskydning. 

Efter flaghejsning klokken 9 og formandens velkomst gik vi tilbage til skyttehuset, hvor 

Henrik overtog kommandoen. Der var tilmeldt 9 skytter og vi blev delt i to hold på hhv. 

5 og 4 skytter. 

Jeg kom på hold et, som startede med at skyde med gevær på 50m banen. Skydningen 

bestod af 5 prøveskud og 20 gældende skud, maksimalt kunne man altså opnå 200 

points. imedens gik hold to ind på pistolbanen. 

Da holdene var færdige med deres skydninger blev der byttet om og vi kom ind på 

pistolbanen. 

Her bestod skydningen af 5 prøveskud og derefter 2 gange 5 skud på 120 sekunder, 2 

gange 5 skud på 40 sekunder og endelig 2 gange 5 skud duelskydning, man kunne altså 

maksimalt opnå 300 point, hvilket ingen dog nåede. Duelskydning foregår ved at skiven 

drejer frem i 3 sekunder og derefter forsvinder i 7 sekunder. Hver gang skiven er 

fremme skal man afgive et skud. 

Da alle var færdige med skydningerne havde Henrik og hans hjælpere sørget for en 

lækker frokost, som vi nød i kammeratligt samvær. Efter frokosten var der 

præmieuddeling til de tre bedste skytter på hvert våben, samt overrækkelse af Ulrik 

Ahlefeldt-Laurvigs Vandrepokal til den skytte, som havde det bedste sammenlagte 

resultat fra begge skydninger. For dem, som ikke ved det og i øvrigt også for alle andre: 

Ulrik Ahlefeldt-Laurvig var foreningens første formand. 

Samværet sluttede ca. klokken 13 efter en dejlig formiddag med kammeratligt samvær, 

skydning og en god frokost. En hjertelig tak til Henrik og hans hjælpere for et fint 

arrangement, som jeg kun kan anbefale. Man er også velkommen, hvis man kun ønsker 

at deltage i frokosten. 

 

Resultater: 

 Pistol Placering Riffel Placering Samlet Placering 

Jan Hansen 186 4 181 2 367 4 

Marianne Hansen 112 9 143 8 255 8 

Finn Hemmingsen 183 5 168 5 351 5 

Peer Henrik Hansen 193 3 185 1 378 1 

Nick Capion 116 8 151 7 267 7 

Benny Sørensen 200 1 174 3 374 2 

Benny Jensen 144 7 166 6 310 6 

Torben Møller 196 2 172 4 368 3 

Bo Svenson 168 6 0 9 168 9 

 



Dette giver følgende præmieliste: 

Pistol: 

1. Benny Sørensen 200 points 

2. Torben Møller 196 points 

3. Peer Henrik Hansen 193 points 

 

Riffel: 

1. Peer Henrik Hansen 185 points 

2. Jan Hansen 181 points 

3. Benny Sørensen 174 points 

 

Samlet: 

1. Peer Henrik Hansen 378 points 

og dermed blev Peer Henrik Hansen vinder af Ulrik Ahlefeldt-Laurvigs Vandrepokal 

for andet år i træk. 

Til Peer kan jeg kun sige, at det ikke nytter at vinde pokalen tredje gang. Den er evigt 

vandrende, hvilket betyder, at den ikke kan vindes til ejendom. 


