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Formandens beretning. 

Igen i år har vi haft en fremgang både skyde og medlemsmæssig, vi har deltaget ved alle 

stævner her på øen, det er blevet til små 50 medaljer af alle typer, et par Bornholms 

mesterskaber er det da også blevet til. Vi har en flok dygtige skytter i alle aldre, som har 

det godt sammen og laver nogle virkelig fine resultater i foreningens navn, hovedparten 

af deltagere i de forskellige stævner kommer jo fra Nyvest Skytteforening. 

Nyvest Aaben på 15 meter kaliber 22 var et velbesøgt stævne med 35 deltagere. Det er 

også noget som er på programmet her i 2017 (12 placeringer til egne skytter) 

Samme skydning men på luft var der 27 deltagere, her var der også 16 placeringer til 

egne skytter heraf 4 på luftpistol. 

På 50m Åben var der 31 deltagere, her blev det til 9 placeringer til egne skytter. 

Selvfølgelig med en hyggelig gang grill bagefter. 

BM på diverse distancer var vi godt repræsenteret placeringer, BM 50m 10 placeringer. 

BM 200m 2 placeringer. BM 300m 2 placeringer. BM 15m 9 placeringer. BM 15m luft 9 

placeringer. 

Så var der lige nogle turnerings vindere og lidt fra Rønne åben som også gav en del 

medaljer. 

Skoleskydning 2016: Vi havde igen i år en Rønne skole på besøg, vi havde ingen med til 

Vingsted i 2016. 

Ved DM tid i vingsted så der en flok skytter (både ungdom og de gamle) som deltager i 

DM på 15 meter samt på 50 meter og Biatlon, hvor jeg må sige at 3 skytter fra Nyvest 

ungdom også kan få det lange ben foran det blev til guld, sølv og bronze til ungdommen 

samt 2 guld til vores løbende Pihl. 

Julekræmmermarkedet var lige så hyggeligt som de andre år, med rigtig god tilslutning 

og nogle glade vindere. 

I løbet af året har vi haft godt gang i vores biatlon rifler. Firma biatlon er noget folk har 

taget til sig, i året blev der afviklet 2 sådanne stævner, det samme vil ske i 2017.sidste 

stævne blev vundet af de 3 små grise. 

Ved det lokale Ø stævne blev det til 16 placeringer i luft og kaliber 22. 

Foruden alle disse skydninger har der været et stort besøg af diverse skoleklasser som 

gerne ville udsættes for lidt af hvert. 



Vi har nu i 6 år skudt faldmåls stævne på 10 meter med luftrifler, opbakningen fra det 

øvrige Bornholm kunne have været bedre, men dem som kom, havde en god og hyggelig 

dag.  

Der har deltaget Nyvest skytter til næsten alle de gange skydevognen har været i aktion 

på Bornholm, det har jo nok givet pote især for os selv. 

Skytteforeningen mangler en som kan tage sig af hjemmesiden, med input og den øvrige 

information som gerne skal være tilgængelig. Theis og ofelia har fået for mange 

skolelektier og har valgt at koncentrerer sig om skolen.  

Vi køre stadig på med Projekt Nylars brugs, Svend Erik vil nok fortælle mere. 

En stor tak til alle som har hjulpet os i året med alle mulige gøremål, små som store, 

uden jeres hjælp havde intet kunne lade sig gøre. 

Lige en kort bemærkning med alle disse fine placeringer i diverse skydninger samt løb, vil 

jeg sige stor tak til alle deltagerne, 

Formanden. 


