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Formandens beretning. 

Vi har haft deltagere ved alle stævner her på øen, det er blevet til en masse 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. Når man læser om skydning i avisen er det mest om os. 

Her kunne jeg så være kommet med den helt store resultatformidling, som ville blive 

meget lang så den springer jeg over. 

Brugsen er nu kommet ret langt i ombygningen og det takket være nogle enkelte ildsjæle 

Svend Erik og Kalle har næsten lavet det hele selv med god hjælp fra Lis og Susanne + 

Steffen samt alle de andre som har givet en hånd med. 

Har ikke selv været så meget i Brugsen, der er andet som også skal passes. 

Svend Erik vil nok gerne komme med en opdatering under eventuelt. 

En af årets nye skydning blev en ½ blymand på kaliber 22, det var hårdt sagde Andreas.                                                                                                                                                                                                                                              

Skoleskydning 2018: Vi havde igen i år en Rønne skole på besøg, to 5 klasser,  

Hvoraf det blev til en tur til Vingsted for et af holdene 

Vi plejer kun at afholde firma biatlon dog kom der et weekend stævne som individuel 

biatlet op at køre i sammenarbejde med DGI biatlon dette bliver gentaget her i 2019 

I løbet af året har vi haft godt gang i vores biatlon rifler, der blev afviklet 2 sådanne 

stævner, det samme vil ske i 2019. 

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

ældre fodbolds spillere som gerne ville udsættes for lidt af hvert. 

Vi har nu i 8 år skudt fald måls 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, ved ikke om det giver det helt store angående medlemmer. 

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. 

Formanden. 


