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Beretning til laugsmødet torsdag den 14. marts 2019. 

 

 

Velkommen til laugsmødet 2019. Velkommen til et nyt og et 

forhåbentlig spændende år 2019. En særlig velkommen til de nye, 

som er kommet med siden sidste laugsmøde i 2018. Siden det sidste 

laugsmøde har vi desværre måttet tage afsked med et par 

skyttebrødre. Den 29. april døde det ældste medlem af skyttelauget, 

tidligere formand for borgerforeningen, tidligere skyttekonge og 

æresmedlem Guldsmed Helge Skjerning i en alder af 89 år. 

Foreningen deltog med fanen ved begravelsen. Onsdag den 6. februar 

2019 døde fotograf Christian Hansen, tidligere skyttekonge og 

æresmedlem i en alder af 84 år. Skal vi rejse os og mindes vore afdøde 

skyttebrødre. Æret være Helge Skjerning og Christian Hansens 

minde. 

 

 

Det forgangne år: 
 

I det forgangne år er det nogle, det har meldt sig ud af Skyttelauget, 

men heldigvis også nogen som har meldt sig ind i Borgerforeningen 

og Skyttelauget: Hans Chr. Hjortlund, Jan Høi Paulsen og Kurt 

Høyer, så der ved udgangen af 2018 var 101 medlemmer af 

Skyttelauget. Der har også i 2018 været nogle, som har holdt den 

gamle tradition i hævd, at invitere skyttebrødrene til fødselsdag. Tak 

for det. Ingen nævnt ingen glemt. 

 

Forskydning: 
 
Der var nogenlunde tilslutning ved de 3 forskydninger. Der blev ved 

de 3 aftener hos herrerne afgivet henholdsvis 71 – 81 – 77 = 229 

serier. Hvilket var en tilbagegang på 15 serier i forhold til 2017.  Hos 

damerne blev der de 3 aftener afgivet henholdsvis 19 - 22 – 25 =  66 

serier, hvilket var en tilbagegang på hele 12 serier i forhold til 2017. 



Vinderne de 3 aftener hos herrerne blev: Uwe Staib, Jens Gøttler og 

Erik Hummel Iversen.  Samlet vinder for de 3 forskydninger blev: 

Jens Gøttler. Hos damerne blev det: Birgit Bladt, Irene Clausen og 

Birgitte Andersen. Samlet vinder for de 3 forskydninger blev: Karin 

Dall.  

 

I forbindelse med forskydningen og kongeskydningen, havde vi igen i 

2018 et fortrinligt samarbejde med Sønderborg Skyttekreds. Alle 4 

dage stod Kaj Christensen for indskydningen. 

 

Kongeskydningen: 
 

Lørdag den 9. juni samledes vi ude ved Sønderborg Skyttekreds’ 

klubhus, hvor kommandør Erik Otten kommanderede skytterne på 

plads i 3 geledder. Alle som skulle udnævnes til rigtige skyttebrødre 

blev kaldt frem, så de kunne få overrakt deres laugsmedaljer, som 

tegn på, at de nu var rigtige skyttebrødre. Kommandøren 

kommanderede, at nu måtte alle indtage morgen kaffen i teltet. For 

morgenkaffen stod Skyttekongen fra 2017, Viggo Ravn. Kaj 

Christensen fra Sønderborg Skyttekreds deltog i morgenkaffen 

sammen med markørerne, som Leif Larsen havde skaffet fra 

marinehjemmeværnet. 

 

Kl. var blevet 8.45 og man gik kun vente på, at kl. blev 9.00 så vi 

kunne starte skydningen af hensyn til miljøbestemmelserne. Lars 

Riemer, formand for Sønderborg Skyttekreds sagde, at vi roligt 

kunne starte op, hvilket straks skete. Sekretær Jens Gøttler havde i 

lighed med de tidligere år lavet skydekortene, hængt lister op ved 

indgangen til skydebanen. Svend Aage Andersen råbte navne op og i 

hvilken rækkefølge man skulle skyde og udleverede så skydekortene. 

Tak til Svend Aage for det. På skydebanen havde banekommandøren 

Egon Hansen styr på skytterne; Palle Prip Hansen var dørvogter, så 

der altid var en skytte klar, så skydningen gik bare perfekt. Tak Egon 

& Palle. Regnskabsgruppen, Freddy, Torkild og Jens var klar ved 

computeren, så da sidste resultat blev tastet ind, var slutresultat også 

klar. 

Kommandøren Erik Otten, kaldte til samling på vejen, hvor alle 

ventede spændt på resultatet. Overraskelsen var igen stor, da resultat 

for de 5 bedste skytter blev nævnt: 

Skyttekonge 2018: Peter Dall. Nok engang tillykke, Peter. 

 

Bussen var ankommet for at køre skytterne til Damgade 5, hvor vi 

mødtes med de 2 orkestre, Sønderborg Garden og Broager 



Brandværns Orkester. Der blev udleveret hvide nelliker til alle 

skytter, som vore damer kom med, og vi var klar til at starte marchen 

til Mølleparkens Plejehjem, hvor beboerne ventede vores ankomst. 

Til tonerne af ” Der ingen ting der maner” blev flaget hejst, Herefter 

afleverede skytterne hvide nelliker til beboerne samtidig med, at 

orkestrene spillede Highland Cathedrals. En fryd for øret. 

 

Vores march gennem byen var igen en flot tur med skyttekongen 

Peter Dall i spidsen. Dog var der visse forhindringer på grund af 

Perlegades renovering.  Men disse forhindringer blev klaret med 

bravur af orkestrene i spidsen for optoget. Vel ankommen til 

Rådhuset, tog Borgmester Erik Lauritzen og æresgæsten Klaus 

Klaris imod skytterne. 

 Vi blev budt velkommen i byrådssalen, hvor der blev budt på 

Gammel Dansk og vand. Efter audiensen var slut samledes alle 

skytterne foran Rådhuset, hvor års medaljerne blev overrakt. 

Borgmesteren og æresgæsten skridtede fronten af og tog opstilling 

forrest i optoget. Inden afgang fra Rådhustorvet spillede i 3 orkestre 

Highland Cathedrals og Sønderborg Marchen. Vi havde nemlig fået 

tilslutning af Green Forrest Pipe Band. De havde ført SUB’ s 

smådrenge til stadion fra Rønhavepladsen. På denne sommerdag var 

der rigtigt mange mennesker mødt op på Rådhustorvet, for at se alle 

skytterne og de 3 orkestre spille. På hjemturen havde de 2 orkestre 

byttet, således at Broager Brandværns Orkester gik i Spidsen. Green 

Forrest Pipe Band sluttede optoget. Lige som på udturen var der 

virkelig mange mennesker i gågaden. Vi gik til Møllevang, hvor der 

blev gjort holdt. Kommandør Erik Otten  kommanderede, at fanerne 

skulle rulles ind. Han takkede orkestrene for veludført arbejde. 

Skytterne udråbte et trefoldigt hurra og marchen var slut. 

Orkestrene var sponseret af Elektrikeren v/Ole Ravn og Torvehallen 

v/ Poul Teichert. Stor tak til jer begge. Bussen var klar til, at køre os 

til frokosten i Skovhuse. 

 

Frokost: 
 
Egon Hansen havde igen samlet jagthornsblæserne til at 
spille i gården. Et festligt indslag, sluttende med ” at nu må 
alle mand gå til bords ”. Festkomiteen med Max Samsø 
Hansen i spidsen, havde igen pyntet flot op i festsalen. De 
havde fået hjælp i køkkenet af et dygtigt team, Eva og 
Lisbeth. Tak for det. 
 



Erik Drejer sad ved klaveret og spillede fanemarchen, Svend 
Arne Kryhlmand bar fanen ind, og præcis kl. 13.00 kunne 
frokosten starte. Borgmester Erik Lauritzen deltog for 5. 
gang. Knud Nicolai Møller var klar som toastmaster.  Der 
var igen til hver kuvert 1. kylling + 2 øl som festkomiteen 
havde klaret. Pokal og medaljegruppen havde igen sørget for, 
at borgmesterkæde, drikkebægre og kongeskjold var 
afhentet på Sønderborg Slot. Nelliker til alle skytter og 
plejehjemsbeboerne havde damerne gjort klar. Damerne 
holdt deres egen skyttefrokost ved en af vores sponsorer, 
Torvehallen med 23. deltagere. Damerne ankom til 
Skyttehuset kl. ca. 15.00, hvor hjælperne fra Sønderborg 
Skyttekreds stod klar, så damerne kunne gå i gang med 
præmieskydningen. 
 
Vagn Andersen har igen i det forgangne år udført et stort 
graveringsarbejde for foreningen. Tak for det Vagn. 
 

Øvrige aktiviteter: 

 

Søndag den 8. juli var vi i anledning af ringridningen inviteret til 

morgen reveille hos ringridder formand Jes Andersen, 

H.P.Hanssensvej 7. En dejlig dag, med solskin lige fra 

morgenstunden. 25 skyttebrødre var mødt frem, hvor vi skulle 

marchere efter en top professionelt orkester fra England. Man havde 

spurgt orkesteret af, om de kunne spille slagsangen. Det var ingen 

problemer, men så ???????. De 5 første vers gik fint, men så gik det 

atter galt. Formanden havde forinden takket for invitationen. 

 

 

 

Søndag den 12. august mødte der hele 48 medlemmer med påhæng op 

til 200. meter skydningen. Der var 10 damer og hele 35 mænd som 

skød med de store kanoner. Leif Larsen og sine hjælpere havde fra 

morgenstunden gjort klar, så skydningen kunne gå i gang fra kl. 10. 

Vi havde skrevet i invitationen, at der kun kunne afgives en serie. 

Dette passede fint med de mange som mødte op til dette arrangemt. 

Efter skydningen tog vi til Skyttehuset til en gang grillpølser, som 

Flemming Matthies og co. havde gjort klar, og hvor der var 

præmieoverrækkelse. 

Hos damerne var der kun en enkelt som fik noteret et nul, men 



vinderen blev Irene Clausen med 48 p. af 60 mulige. Nr. 2 med 47 p. 

blev Britta Strunck. Nr. 3 med 43 p. blev Birgith Grau. 

Hos drengene var der 4 som ikke fik noteret noget resultat, men det 

er vigtigt at være med. Resultatet blev, at Uwe Staib blev vinder med 

51 p. af 60 mulige. Nr. 2 med 49 p. blev Kjeld Clausen og Nr. 3 med 

48. p blev Jens Jørn Rasmussen. Kl. 14.30 skiltes vi efter en dejlig dag 

på skydebanen og samværet i Skyttehuset. Tak fordi i mødte så 

talrigt op. 

 

Lørdag den 24. november blev der afviklet juleskydning på de nye 

elektroniske skydebaner. Det var spændende, ikke mindst fordi man 

var spændt på om det hele klappede, men det gik bare perfekt. Der 

var 30 medlemmer som var inde og skyde i de 7 kvarter. Man fik 3 

prøveskud, og så blev skærmen drejet, og så 10 gældende, hvor 

ingen kunne se hvor skuddene lå. Resultaterne blev printet ud og 

afleveret til Jens Gøttler. Han tastede så dem ind på computeren, og 

så forelå slutresultatet: Hos damerne var der 9 damer som afgav en 

serie. Vinder blev Birgitte Andersen med 98.8 p. Nr. 2. blev Birthe 

Langendorff med 98 p, og nr. 3 blev Vita Buss med 97.2 p. Birgitte 

fik overrakt en vandrepokal skænket af  Erik Dall/Sv. Aage 

Voss/Hartvig Kjærgaard. Hos herrerne var det 21. som havde skudt. 

Vinderen blev Jens Gøttler med 99.8 p. Nr. 2. blev Jørn Otten med 

98.9 p. Nr. 3. blev Uve Staib med 98.5 p. . Jens blev dekoreret med 

det gamle skjerf og en vandrepokal skænket af Irene & Kjeld 

Clausen. Om pokalen, som er en ny og startet i 2018 og skal løbe i 20 

år. 
 

Nye aktiviteter: 
 

Skyttefesten afvikles den 2. weekend i juni. Markedsdagene afvikles 

6-8. juni, så den 8. juni bliver vores store dag. Prisen for at deltage 

bliver 250,00 kr. inkl.1 kylling + 2 øl, medens resten er for egen 

regning. 

Damefrokosten vil blive afviklet igen i år. 

Det var Skyttelauget beretning for 2019. Skyttelauget bestyrelse 

siger tak til medlemmerne for den store opbakning til vores 

arrangementer, og håber også dette vil ske i 2019. Tak til Tage og 

hele Borgerforeningens bestyrelse. 

 

Kjeld Clausen 

 

Oldermand 

 



                                                                       

 

                                             
 

 

 


