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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. 

I april fik vi den gode nyhed at BRK ville støtte ombygningen af Brugsen med 1,3mil kr. 

Vi håber snart at kunne komme i gang med selve byggeriet, det har været en kamp op af 

bakke. 

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

Nyvest Aaben på 15 meter kaliber 22 var et velbesøgt stævne med 28 deltagere. Det er 

også noget som er på programmet her i 2018  

Samme skydning men på luft var der 15 deltagere,  

Årets nyhed inden for skydning hos os blev en blymand, 500 skud nonstop med start kl 

1800 til vi var færdige næste morgen ca. kl. 0830.                                                                     

Der var 15 skytter som deltog første var færdig kl. ca. 0400 om natten han skulle hjem og 

malke.   

                                                                                                                                                                                                                                              

På 50m Åben var der 20 deltagere. Selvfølgelig med en hyggelig gang grill bagefter. 

BM på diverse distancer hvor vi var godt repræsenteret, det blev til flere 

Bornholmsmesterer 

Skoleskydning 2017: Vi havde igen i år en Rønne skole på besøg, tre 5 klasser, vi havde 

ingen med til Vingsted i 2017. 

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

som deltager i DM på 15 meter samt på 50 meter og Biatlon, hvor Theis fik ædelt metal 

med hjem samt 2 af samme metal 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 2018. 



Ved det lokale Ø stævne blev det til fine placeringer i luft og kaliber 22 både som pistol 

og riffel. 

Nylars og Vestermarie jagtforeninger har været på besøg et par gange til de årlige 

konkurrencer imellem dem, Vestermarie har vundet det hele i årets løb. 

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 7 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.  

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. 


