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Børneskytterne fra Ikast
Riffelskydning. I Ikast har man samlet en gruppe børn, der interesserer
sig for riffelskydning - og børnene har trukket forældrene med
cafeteriaet, indtil jeg en dag fik
lyst til også at skyde. Så nu er jeg
med for første gang til et DM-stævne, fortæller Annette Kjær, der deltog i B-række med albuestøtte,
hvor hun skød 187 point med én
krydstier.

Fælles interesse

En flok børn fra Ikast med riffelskydning som fritidsinteresse. Fra venstre Lene Pedersen, Maria
M. Hansen, Danny Jensen, Jacob Pedersen og Daniel Kjær. Forrest Heidi Pedersen, syv år, som
til næste år også er klar med riflen.

Det var egentlig pædagogerne i fritidsklubben, der gav Daniel Kjær fra
Ikast interessen for riffelskydning,
da han var otte år. I dag er Daniel
fyldt 11 år, og det er stadigvæk skydesporten der har hans store interesse. Så meget, at han i 2006 blev
kåret som ”årets børneskytte” i
Ikast Familie og Firma Idræt (IFFI),
og fik en vandrepokal, som har hæderspladsen derhjemme på værelset.
Vandrepokalen er en anerkendelse
for, at Daniel altid er parat til at
hjælpe nye børn tilrette med gode
råd, så de også kan få stor fornøjelse af at gå til skydning.
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Der deltog knap 40 børneskytter
ved DM-stævnet, der blev afviklet i
Skallebølle Skydecenter nordvest
for Odense, og Daniel var én af en
større gruppe af børneskytter fra
IFFI. Daniel hentede en flot 1.
plads i B-rækken for børn, hvor han
skød 199 point med tre krydstiere.
Også Daniels mor Annette Kjær er
kommet i gang med skydningen, og
hun er i gang med sin første sæson.
- Jeg er jo chauffør, når Daniel
skal til træning. Jeg havde aldrig
prøvet at skyde før, og i begyndelsen sad jeg jo bare og ventede i

Også Lars Pedersen fra Ikast var
med i sit første DM-stævne, og han
havde tage alle tre børn, Jacob,
Lene og Heidi, med til Skallebølle.
Lars er også kommet i gang med
skydningen gennem børnene, og
han synes det er alle tiders, at familien har en fælles interesse.
- Det var faktisk Daniel, der fik
min datter Lene til at gå til skydning. Det er en god sport, og så er
det jo glimrende at kunne hygge
sig med sine børn. Vores yngste,
Heidi på syv år, skal nu også i gang
med at skyde, så nu er alle børnene
blevet bidt af skydningen, fortæller
Lars Pedersen.
- Jeg er den eneste pige ved
stævnet på kun 10 år, men det gør
ikke noget, for drengene er flinke
nok, lyder det fra Lene Pedersen,
som ved DM-stævnet skød nøjagtig
samme antal point som sin storebror, nemlig 194 point med én
krydstier. Det rakte til en 7. plads
i B-rækken. Dermed gjorde hun det
lige så godt som storebror Jacob på
12 år, der også skød 194 point med
én krydstier. Det rakte til en 9.
plads i børnenes A-række.
Fra Ikast deltog også Maria M.
Hansen, Lasse Laursen, og Danny
Jensen.
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Pistolen skal pakkes ud på en bestemt måde hver
gang, men ellers har jeg ingen vaner eller ritualer,
siger Peter Jørgensen fra Næstved Firma Sport.

Pistolskydning. Skytterne fra Næstved
kommer gerne til Skallebøllecentret igen

Skallebøllecentret er et pletskud
- Pistolen skal ud pakkes ud på en
bestemt måde, og hvis jeg ryster
lidt på hånden efter fem skud, er
det nødvendigt at tage en lille
pause for at finde koncentrationen
igen, siger Peter Jørgensen fra
Næstved Firma Sport, der ellers
ikke har nogen bestemte ritualer.

- Jo. Hvis det går skidegodt, er
det også nødvendigt med en pause
for ikke at blive overmodig, siger
Peter med et stort smil. Han deltager sammen med fire andre skytter
fra Næstved i DM-stævnet i pistolskydning i Skallebøllecentret.
- Geografisk set er det fint at

lægge stævnet på Fyn, for det giver
mange deltagere. Vi har jo før set,
at det kan være svært at få jyderne
til at tage til stævner på Sjælland,
lyder det fra sjællænderne.
- Klubben betaler broafgiften, så
det er ikke noget problem at komme over bæltet.

Muskelsvind er ingen hindring
Riffel og pistol. Donald Lang finder nye kræfter
i den fælles familieinteresse for skydesporten
Da Donald Lang på 49 år for ti år
siden fik diagnosen muskelsvind,
satte han sig ikke tilbage i lænestolen og opgav det udadvendte
liv. Jobbet som lastbilchauffør
måtte opgives, men lederarbejdet
inden for skydning i Middelfart Firma og Familie Idræt (MFFI), ville
Donald Lang ikke sige farvel til.
Sygdommen forhindrede heller
ikke, at Donald Lang i februar 2007
blev valgt som formand for skydeudvalget i MFFI, og ved DM-stævnet i riffel- og pistolskydning i
Skallebøllecentret var han i fuldt
sving hele weekenden.
- Jeg ignorerer de manglende
kræfter og kører løs på fuld skrue
hele weekenden, men så ligger jeg
altså også brak både mandag og
tirsdag, fortæller Donald Lang.
- Jeg helt udmattet og skal finde

mig selv igen, men arbejdet med
skydningen giver mig masser af
livskvalitet. Jeg beskæftiger mig
med en aktivitet, som jeg holder
meget af, og er sammen med en
masse dejlige mennesker. Og så betyder det også noget, at min hustru
Laila også deltager i skydearbejdet.
Laila Petersen begyndte at skyde
i 2001, og sønnen Daniel, 13 år,
der også har muskelsvind, har skudt
i 3-4 år, så skydningen er en samlende aktivitet for familien.
- Det betyder meget for os, at
hele familien har samme interesse,
og vi hygger os ved stævnet, siger
Laila Petersen, som har accepteret,
at hun tit og ofte må tage det store læs i det daglige.
- Jeg ved, at han knokler på, alt
hvad han kan klare, fortæller Laila
Petersen.

Skydesporten er Donald Lang og Laila Petersens store fælles interesse. Donald Lang kan
ikke undvære krykkestokken, når han skal
rundt ved et skydestævne, men ellers tænker
ingen på, at han har muskelsvind.
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100 slag på én time
Kegler. Keglesporten kræver koncentration.
I løbet af én time skal der slås 100 slag
Georg Axelsen deltager i holdturneringen i kegler sammen med Bitten
Schmidt og Peter Bantin. De tre
keglespillere fra Sønderborg Familie
og Firma Sport vælter i alt 2043
kegler, og det giver en 6. plads i Brækken.
- Ved et DM-stævne skal der i løbet af én time slås 100 slag, skiftevis på en venstre og en højre bane.
Der er ni kegler, der skal væltes, og
det er ikke altid lige nemt, så det
er også en stor udfordring for de
unge, siger Georg Axelsen med et
smil på læben, inden han gør sig
klar til at tage fat på de 100 slag.
Georg Axelsen fra Sønderborg Familie og Firma Sport tager altid kun
to skridt i tilløbet, inden kuglen kastes. De fleste spillere tager tre
skridt, men det vigtigste er at man
gør det samme hver gang. Ellers
kommer man ud af rytmen. Spillerne
på banerne ved siden af skal også
helst stå et skridt tilbage, ellers kan
det påvirke koncentrationen.

Gennemsnit på syv kegler
- Det kræver god teknik at blive en
god keglespiller. Banen er smal og
lang, og de 100 slag skal afleveres
på under en time, så det kræver
også god koncentration, hvis du
skal vælte mere end de syv kegler,
som mange rutinerede spillere stiler efter at vælte i gennemsnit, siger Georg Axelsen.
Georg Axelsen har spillet kegler i
25 år, og har deltaget i DM-stævnerne i kegler flere gange. Det har givet en masse gode oplevelser, og de
seneste fem år har han fået selskab
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- Det kræver koncentration at spille kegler, siger Georg Axelsen, der ved, hvad han taler om efter 25
år som aktiv i keglesporten. I baggrunden følger Annegrethe Jørgensen opmærksomt slagets gang.

på keglebanen af Annegrethe Jørgensen, der nu også er meget glad
for keglespillet. Annegrethe spiller i
E-rækken, og væltede 560 kegler.
- Vi træner om tirsdagen, og så
ser vi ellers frem til de forskellige
turneringer og mesterskaber. Det er
altid hyggeligt at mødes med andre

keglespillere, lyder det fra Annegrethe og Georg, der ser lyst på keglesportens fremtid.
- Bare der er nogle voksne til at
tage sig af dem, er det ikke svært
at motivere de unge til at spille
kegler, for kegler er en meget intenst og spændende sport.
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Kegler. Keglesporten er teknisk set meget
sværere end bowling, siger ung keglespiller

Sværere at spille
kegler end bowling
Allan Hansen fra Haderslev Familie
og Firma Sport er ikke i tvivl, da
han bliver spurgt om, hvorfor han
foretrækker keglesporten frem for
bowling.
- Det er teknisk set meget sværere at spille kegler. Banen er meget
smallere end en bowlingbane, og så
er banen oval, så det kræver en del
træning og teknisk kunnen, hvis
kuglen ikke skal lande i ”pisrenden”, som vi kalder renden i siden,
lyder det fra Allan, der spiller i Crækken.
Allan Hansen har spillet kegler i
tre år og har fornøjelsen af, at for-

ældrene nu også har fået interessen for sporten. Allans mor, Hanne
Johansen, begyndte at spille for et
år siden, mens hans far, Hans Peter
Hansen, endnu synes, at det er tilstrækkeligt at være tilskuer, hepper
og chauffør. Han synes ikke at det
er kedeligt blot at se på.
- Det er dejligt med mor og fars
opbakning. Vi har længe glædet os
til DM-stævnet her i Kolding. At vi
kan lave noget sammen er kun hyggeligt, lyder det fra Allan Hansen,
som dog skulle hurtigt hjem om
søndagen, da en fodboldkamp også
skulle klares.

For Hans Peter Hansen, Allan Hansen og Hanne Johansen betyder det meget, at familien
har en fælles interesse i keglespillet

I Haderslev Familie og Firma
Sport er der 25 voksne og 12 unge,
der spiller kegler. De unge er mellem otte og sytten år, og det er et
godt tegn på, at keglesporten i det
sønderjyske har godt tag i de unge
spillere.

Populær rygepolitik
Kegler. Rygeforbud gav ingen utilfredshed
Tidligere har der ligget et tæt røgslør
i cafeteriaet ved et DM-stævne i kegler, men i år var der ingen problemer
med at se de nærmeste spillere.
- Vi har besluttet at indføre rygeforbud, så rygerne har måttet gå ud
på gangen for at få en smøg, siger
det fra DFIF´s idrætsansvarlige for
kegler, Peter Sølvhøj.
- Det har slet ikke givet utilfredsRygeforbuddet var populært, også hos rygerne, siger stævneleder Jørgen Rasmussen fra
Kolding Firma Sport.

hed blandt spillerne. Ja, faktisk er
der flere rygere, der har sagt at de
er glade for forbuddet, da røgen
ved mesterskaberne tidligere har
været temmelig tæt.
- Jeg har også kun hørt positive
kommentarer, lyder det fra stævneleder Jørgen Rasmussen fra Kolding
Firmasport, der var meget tilfreds
med afviklingen af mesterskabet.
- Vi har haft i alt 191 tilmeldte,
og det er på niveau med de tidligere års mesterskaber.
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