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Arrangementer
Maj

4. Mindehøjtidelighed i anledning af
befrielsen på Skæring Hede.
5. 77 års dagen for Danmarks Befrielse.
Arrangementer over hele landet.
Følg med i dagspresse og på DRLRSs hjemmeside.

Juni

15. Valdemarsdag i Aalborg
30. Sommerskydning kl. 18.00 på banen
Kimbrehøje, Svenstrup
		 Se øvrige datoer og tider på side 28.

August

6. Fugleskydning kan desværre ikke
afvikles i år, fordi vi ingen skydebane har for nuværende. 6 AUG
2022 ville vi frygteligt gerne tage revanche for 2 års stilstand i DRLRSs
fugleskydning. Skydebanen under
bygn. 8 står stille. Den skal først til
at laves/moderniseres nu.
16. Kl. 15.00 mødes vi ved Kaløvig Bådelaug, Åstrup Standvej 68, 8541
Skødstrup. Her har Knud og Ingrid
Mildahl lagt op til en god eftermiddag og aften, og som sædvanlig vil
Jens under kaffen fortælle om resultaterne, der er opnået siden sidst.(Er
der nogen frivillige til at bage!!)
		 Efter kaffen vil der sikkert være
mulighed for en tur på bugten.
		 Senere tændes der op i grillen ved
lystbådehavnen. Vi skal som sædvanlig selv medbringe grillkød og
tilbehør. Der opkræves 20 kr. pr.
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Dronningens Livregiments Soldaterforenings
landsbestyrelse

deltager til grillkul m.m. Vi håber
på godt vejr, som vi plejer.
		 Tilmelding er nødvendig til Knud
på 22 31 25 07 senest den 12/8.
		
Vel mødt.

September

5. Flagdag for Danmarks udsendte.
		 Arrangementer i de fleste kommuner landet over. Se nærmere i lokale
medier.
		 DRLRS vil være repræsenteret ved
arrangementerne i Aalborg, Aabybro og Aarhus.
24. Kl. 10.00 Jubilarstævne. ( Se annonce
side 15 )
Da der kan forekomme arrangementer somplanlægges med kort varsel, eller aflysninger
som følge af corona restriktioner, henviser
red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.
dk eller til foreningens Facebook side: http://
www.facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753
som begge vil annoncere de aktiviteter der
ikke når at komme i bladet.

Foreningen opfordrer til at efterleve og udvise
gældende påbud om afstand, hygiejne og
mundbind, så effektivt det er muligt.

Formand: Henrik Agerholm Sørensen, Svanelundsvej 38, 		
9800 Hjørring, e-mail: hasaalb@hotmail.com
Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 		
9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk
Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup		
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Karen Blixens Vej 27 . ¹ Tv, 		
9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk
mobil:
Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup
e-mail: vithjensen@live.dk 		
Jørn Georgsen, Hellevangen 57 St. Tv., 9210 Aalborg SØ
e-mail: kgjg@stofanet.dk		
Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring 		
e-mail: o.klit.thy@gmail.com
Suppleanter:
Caspar Hyun Hybel, Abildgårdsvej 62, 1. th. 9400 Nørresundby,
e-mail: bobohybel@hotmail.com
Benny Møller Christensen, Stationsmestervej 74, st. tv., 		
9200 Aalborg SV, e-mail: dyrskuevej@gmail.com

tlf.: 50 92 60 66

Hjemmeside Internet

www.drlrsf.dk

Facebook

tlf.: 20 74 30 09
tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 98 34 36 61
tlf.: 20 45 88 92
tlf.: 23 71 24 67
tlf.: 42 41 46 80
tlf.: 40 81 53 67

tlf.: 21 22 24 76
tlf.: 22 17 61 39

Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

Aktivitetsudvalg Aarhus

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Knud Mildahl Pedersen, Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå		
e-mail: knudmildahl34@gmail.com
mobil:
Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup 		
e-mail: anr-el@hotmail.com
Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj
e-mail: henning@true-net.dk
Ole Person, Bibliotekshaven 13. 2, Stjær, 8464 Galten 		
e-mail: minoperson@gmail.com
mobil:
Fanebærer: Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2. 1.tv, 8220 Brabrand
e-mail: dnbeyer@stofanet.dk
mobil:
Souvenirs
Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg
e-mail: ksvilladsen38@gmail.com

tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 86 22 28 31
tlf.: 22 31 25 07
tlf.: 40 36 56 36
tlf.: 86 99 90 59
tlf.: 86 29 05 52
tlf.: 20 25 48 40
tlf.: 86 25 14 41
tlf.: 25 30 66 36
tlf.: 21 75 99 12
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Formanden har ordet:
Af Henrik Agerholm Sørensen

Det er en vild verden.

Nu var vi netop kommet igennem 2-3
år med Covid-19 med al den tragedie,
belastning og bøvl samt udfordringer,
mange af os stadig døjer med senfølgerne/ skaderne af.
Sammenhold, alsang og afsavn med social- og kulturel næsten nul-stilling blev
en del af et normalbillede, som det kaldes
i efterretningskredse.
Den 24. februar 2022 fik vi krig i Europa.
Den 'lille mand' i Kreml slap sit storhedsvanvid løs mod Ukraine med sin røde
hær. Der skulle "afnazificeres", som det
blev annonceret i Kreml. Krigen har ført
død, ødelæggelse og store flygtningestrømme med sig.
Det er både vildt og forstemmende, at
vi i 2022 skal opleve krig på grund af en
mands hensynsløse fremfærd og menneskesyn.
Det bringer billeder frem på skærmen
om Hitler, Stalin og 2. Verdenskrig.
En 2. Kold Krig og konfrontation med
bestialske henrettelser og systematisk
ødelæggelse af Ukraine. Vi er vidner til
en retorik og tilgang til krigens gru og
fraværet af krigens love, som kaster os
tilbage til Sovjettiden for fuld skrue. Det
er på alle måder både vildt og voldsomt,
det vi ser.
Det tragiske er i lige så høj grad, at vi
alle i 2022 tvinges i et mindset med krig
og dertil hørende aspekter af uvished og
ødelæggelse på ubestemt tid i Europa.
Ingen ved, hvornår det går fra slemt til
værre, hvor atomkrig og beskyttelsesrum
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blir' aktuel. Vi ser ind
i en tid med oprustning, hvor opbygning
af militære kapaciteter er
blevet et fælles europæisk anliggende i
såvel NATO- som EU-regi.
I skal den 1. juni 2022 beslutte jer for,
hvor vidt et Ja eller Nej om Danmarks
forsvarsforbehold i rammen af EU skal
være en naturlig konsekvens af Kremls
udfordring af Europas sikkerhedsstruktur? Svaret bør være tydeligt, for det
fortjener alvoren i spørgsmålet. Man
kan sige, at virkeligheden på flere parametre har overhalet mange års stilstand
i europæisk politik, hvor også diskussionen om udsyn, vilje og visioner har
stået i stampe. Jeg vil ønske europæisk
sikkerhedspolitik, omstillingsparathed
og beslutsomhed på borgernes vegne et
godt valg.
Major Hans Simonsen afholder den 19.
april 2022, kl. 19 i auditorium Gyth på
Nr. Uttrup Kaserne sit roadshow om
REGAN Vest i et aktuelt lys, som vi godt
kunne have været foruden. Foredraget er
en reminder på, at vores tilgang til hverdagens udfordringer har fået fornyet
fokus på beskyttelse, fysisk sikkerhed
og - normalbilledet.
Man kan sige, at Europa er blevet mindre
i både tanke og handling, og det igen
kalder på Dronningens Livregiments
Soldaters parathed og omstillingsevne
samt bidrag i og omkring Aalborg Garnison. På den noget større klinge udsendes
dansk forsvar allerede nu til missioner i
vores nærområde. Vi kan imødese flere
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missioner i den kommende tid i takt
med, at virkeligheden løbende ændrer
sig.
Den 23. april 2022 kunne Dronningens
Livregiment have fyldt 365 år. Dagen
markeredes i år ved mindestenen på
Nr. Uttrup Kaserne. Mange minder,
tanker og refleksion om dagen, værdier
og andet gods og guld om DRLR blev
ventileret i et efterfølgende socialt arrangement på DRLRS Stue i et par timer.
Jeg havde den glæde at blive inviteret
til seniorsergent Klaus Klæstrups 40års jubilæum den 25. marts i Messen på
Nørre Uttrup Kaserne.
Klæstrup er og har været en skattet og
værdifuld medarbejder for garnisonen i
al almindelighed og for DRLRS i særdeleshed. Det er sjældent, at både chefen, et
væld af kolleger, samarbejdende foreninger og andre af Klaus’ mange relationer
samstemmende konkluderer: Klæstrup
er et godt og anstændigt menneske, som
finder løsninger på nutidens udfordringer, der kan holde til fremtiden.
DRLRS har derfor naturligt kvitteret for
Klæstrups egenskaber, værdigrundlag
og tilgang til opgaver i rammen af Aalborg Garnison.
Nuvel, ingen er perfekte; heller ikke
Klæstrup. Derimod er Klæstrup unik og
dedikeret i sin gerning, både som seniorsergent og som lokal og vedholdende
politiker i Brønderslev Kommune.
Klaus' tålmodighed, eller humoristisk
sagt, mangel på samme kunne jeg forstå på de dejlige kolleger i og omkring
Aalborg Kaserner, kunne lejlighedsvis
være en prøvelse. Bemærkningen førte
megen moro med sig, herunder et par
bramfri borgerlige ord fra seniorsergent

Klæstrup selv. Temperamentet fik én
på hatten. Jeg tillader mig derfor at ile
Klaus lidt til undsætning: Hvis ikke
man er autentisk, original og passioneret omkring sit virke, skal man prøve at
kigge sig selv efter i sømmene. Det er
du, Klaus, og det skal du have tak for.
DRLRS er heller ikke blind for forudsætningen for at kunne præstere på højt
niveau i 40 år. Vi glæder os over din
dejlige familie og base, hvor du tanker
op, får varme og kærlighed. Tak til din
skønne klan og mange tak for gode relationer og fint samarbejde med nærvær,
personlighed og resultater.
Ikke mindst i lyset af pågående begivenheder med krig i Ukraine anser jeg
det for både nødvendigt og naturligt, at
vi fejrer vores relationer og værdifulde
personale, når vi får lejlighed til det. I
min optik bidrager det i høj grad til at
definere hvem vi er, og hvad vi står for.
Klaus er én vores, sammen med alle jer
andre. Det skal vi huske at vise i dagligdagen, fordi det betyder noget. Sammen
med den miltære faglighed, viljen til at
ville og evnen til at kunne med timing,
udgør vores sammenhold, udsyn og
indbyrdes sociale og kulturelle reference
LIGE NØJAGTIG DET, som Putin vil
ødelægge.
Lad os sammen med foråret, ukrainerne,
det danske forsvar, soldaterforeningerne, herunder medlemmerne i Dronningens Livregiments Soldaterforening,
og Aalborg Garnison mobilisere anstændigheden, ordentligheden og sammenholdet. Der blir' brug for det.
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Generalforsamlingen 2022
Af Uffe Uhler

Forud for generalforsamlingen den 10. marts havde
vores forening traditionen
tro indbudt til spisning, så da
formand Henrik Agerholm
kl. 18.00 havde budt velkommen, kunne de 30 gamle
dronningens soldater tage
plads ved de festligt dækkede runde borde på Hotel
Søparken i Aabybro. Alle
havde forventningens glæde
i øjnene, og mange vidste fra
både den udsatte generalforsamling 2021
i juni og et brag af en udsat stiftelsesfest
med weekendophold i oktober 2021, der
begge blev holdt på Hotel Søparken, at
hotellet kunne det der med at servere et
lækkert måltid.
De gule ærter med flæsk og pølse og
diverse andet, som hører sig til, blev da
også ydet retfærdighed, for det smagte
himmelsk; og det hele gled så herligt
ned hjulpet af et par kolde drammer.
Jo, det var noget, som fik stemningen til
at stige, og lokalet summede da også af
hyggelig snak, der kun blev afbrudt, når
formanden dekreterede en fælles skål.
Ja, de gamle dronningens soldater nød
tydeligvis dette herremåltid.

Generalforsamlingen

Efter en lille times tid, var terriner og
fade tømte (næsten da) og maverne
fyldte (så godt og vel), så præcis kl. 19.00
ringede formand Henrik med klokken
og annoncerede, at generalforsamlingen
skulle begynde.
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Man finder på plads ved de flot dækkede
runde borde.

Valg af dirigent

Anders Danmark blev valgt som dirigent, og efter, at han havde konstateret,

at generalforsamlingen var indvarslet i
henhold til foreningens love, var næste
punkt på dagsordenen formandens beretning, så han overgav ordet til formand
Henrik.
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Formandens beretning

Formanden har velvilligt stillet sit manuskript til rådighed for Gyldenløve, som
bringer beretningen her:
”Vi ku', vi planlagde og vi udførte".
Det kunne være DRLRSF omskrivning
af Julius Cæsars berømte frase om "veni,
vidi, vici" - jeg kom, jeg så, jeg sejrede.
Cæsars berømte udtryk udspringer af,
da han skulle aflægge beretning til det
romerske senat efter Cæsar havde sejret
over Pharnaces den II af Pontos. Pontus
blev siden en romersk provins. I dag
beliggende Pontus i Anatolien, tæt ved
Sortehavet i Tyrkiet.
Sammenligningen er nærliggende, idet
DRLRSF lige som de fleste af Jer her i
dag, har haft udfordringerne med diverse nedlukninger, smitte og sygdom
inde på livet i større eller mindre grad,
siden vi sidst så hinanden til generalforsamling, også på Søparken i Aabybro.
Nogen vil mene, at Wienerschnitzler er
bedre end gule ærter med tilbehør? I
kan selv være smagsdommere på den
vurdering.
Mens vi afholder generalforsamling i
aften, kæmper ukrainerne for livet imod
Putin, hans hær og hans løgne.
Man kan sige, at mange af os har måttet
indse, hvor privilegerede vi er i DK og
Vesteuropa, nu da vi igen skal forholde
os aktivt til Putins manipulation og overtrædelse af demokratiske rettigheder og
folkeret som morder og despot.
Hvad har det med DRLRSF at gøre? Alt.
Der er krig i Europa. Vi kan imødese de
nærmeste år med oprustning, mobilisering af operativ, taktisk og strategisk
karakter. Dansk forsvar får 7 mia. kr. i
hånden til indkøb af grej og materiel.

Formand Henrik Agerholm Sørensen

Derudover får dansk forsvar 18 mia. kr.
ekstra pro anno frem til 2033.
Efter den 24. februar 2022 blev alting
forandret for bestandigt. Vi er allerede
i øjenhøjde med ukrainske flygtninge,
som vi skal velkomme og berige med
dansk gæstfrihed. Man kan med rette
spørge: Hvad er meningen med krigen
i Ukraine? Hvad ender krigen med?
Uanset om der kommer et udkomme,
vil millioner af ukrainere og resten af
Europa være mærkede for livet.
Det er i det lys, jeg aflægger beretning for
DRLRSF. Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil
møde udfordringerne med den kvalitet
og løsningsorienterede tilgang, Dronningens Livregiments Soldaterforening
er kendt for: Nysgerrighed, saglighed,
ordentlighed og vedholdenhed.
De fleste af os her er opvokset i en tid
fra den Kolde Krig. Når REGAN Vest
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i Rold Skov til august/september2022
åbner sine stålporte for offentligheden
og publikum, vil det være med et andet
mindset, de besøgende går til historien
på, om den klassiske Kolde Krig og
atom-ragnarok. Måske ser Europa væsentligt anderledes ud til den tid?
Kontrasterne er til at få øje på. Husk
på dem, når I fortæller Jeres børn og
børnebørn, når de siger til Jer, at de er
bange. Dansk velfærd, IT- teknologier
af den mest moderne slags er de unge
fortrolige med i fuldt flor. Udsigten til
krig og al den elendighed, der brager
ud til de unge på alle medieplatforme,
kan være vanskelig at navigere i. Også
der har vi som DRLSF - folk en vigtig
rolle at tage på os. Tag ansvar for Jer og
Jeres kære som ambassadører for DRLR
og den kulturhistorie I Alle er en vigtig
del af i DRLRSF.
Skal jeg skære ind til benet, må jeg erkende, at 2021-22, trods alle udfordringer store som små, har været et godt og
næsten aktivitetsmæssigt et normalt år.
Fugleskydning har vi måttet aflyse de
sidste par år, men til gengæld kunne
vi afholde ikke 1; men 2 jubilarstævner
med stor succes i 2021. Vi forbliver til for
medlemmerne, og derfor var det skønt
igen at møde senior – Dronningens - folk
over to lørdage i september 21.
En stor tak til Aalborg Garnison og dens
stab for altid velvillig støtte og assistance.
Uden Jer ville det være næsten umuligt
at glæde så mange 'ældre krigere' med
en oplevelse for livet. Det er vi stolte af
at være en del af. Tak også til panserkøretøjsforeningen for et effektfuldt bidrag
til jubilarstævnerne. Jeg beundrer Jeres
engagement.

sikkerhed og våbenopbevaring undersøges for nuværende. Samtidigt afdækkes
andre sandsynlige muligheder. Politiet
skal under alle omstændigheder ind
over med godkendelse. Der er således
kommet en konkret udfordring på en
aktivitet som skydning, som netop er
én af kongedisciplinerne for soldater i
DRLRSF. Mon ikke vi kommer fornuftigt
i land også der?
Til den beretning om skydning hører
også, at der samme sted den 15. marts,
kl. 19 afholdes afslutning på vinterskydningen. Tilmelding til Morten, min
næstformand.
DsS afholder repræsentantskabsmøde
den 17. marts på Skydebanevej (Aalborg
Forsvars- og Garnisonsmuseum).
Den 24. marts deltager DRLRSF i det
årlige møde på kasernen med garnisonskommandanten, oberst Jess Møller
Nielsen. Her har de eksterne foreninger
på kasernen lejlighed til at blive orienteret og komme med indspil både til chef
og stab. (auditorium Gyth).
For så vidt angår DSL, Danske Soldaters
Landsråd, har jeg deltaget i formandsmøde i Fredericia den 1. marts 2022.
Præsident, oberst Christian Arildsen gav
en orientering om de emner, der er aktuelle. Arildsen skal den 17. marts deltage i
et to timers møde med forsvarsudvalget
sammen med organisationen Folk & Sikkerhed. Her vil der bl.a. skulle bydes ind
med en snak om forsvarets kapaciteter,
hvad visionen er for dansk forsvar. Kort
sagt, et supplerende indspil til, hvilke kapaciteter og opgaver dansk forsvar skal
løse, set i lyset af ekstra tilførte 7 mia. kr.?
Nordisk stævne i Finland den 16.-18. juni
2022 blev også italesat. Nu ligger den
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Stiftelsesfesten anno 2021, som det seneste større arrangement DRLRSF afholdte,
var faktisk i disse lokaler den 15-16 oktober. Festen markerer jo medlemmer af
foreningens jubilarer. Altså ikke noget
med, hvornår du/ I påbegyndte med at
forrette tjeneste ved DRLR. Det blev en
rigtig go' fest, som lige nøjagtig ramte
ned i, hvad de 99 deltagere trængte til:
Nemlig at hygge sig ad libitum.
Den eneste udfordring var, at festen gik
alt for hurtig. Tak til æresmedlem og redaktør Uffe Uhler for at tage hvervet på
sig som toastmaster/Sprechstallmeister
med vanlig ynde og stor humoristisk
tilgang.
Den netop afholdte årlige venskabsskydning mellem Aalborg og Aarhus på Gl.
Lindholm Skole var absolut hyggelig og
veludført på alle parametre. Af diskretionshensyn skal jeg undlade at gnide
for meget rundt i såret hos vores dejlige
venner fra Aarhus & Omegn. Skydeformand Morten Andersen var tilmed tilpas
beskeden med at slutte som nr. 1 på det
vindende Aalborgs 1. hold.
Tillykke og mange tak for samværet med
Jer Alle. En særskilt varm tak til Birgith
og Morten for Jeres ildhu og måde at
være på.
Efterfølgende viser det sig nu, at det
30-årige skydearrangement under Gl.
Lindholm Skole løber ud inden sommeren 2022, idet Aalborg Kommune
grundet større renovering og ombygning
af skolen ikke sætter ventilation, som
er lovpligtig, til på vores nuværende
bane. Vi har til dato holdt et møde med
såvel Aalborg Kommune som Lindholm
Sportsskytteforening om et muligt
fremtidigt samarbejde. Både økonomi,

officielle invitation på bordet - finnerne
har været engageret politisk og logistisk
andetsteds den seneste tid. Der har været
overvejelser om at udskyde arrangementet; men nu er beslutningen taget.
DRLRSF tildeles 4 pladser. Den økonomiske ramme for deltagelse ligger indenfor de regler, bestyrelsen har udstukket
for Nordisk Stævne.
Medlemssituationen samlet set for alle
landets soldater- marine- og flyverforeninger er desværre for nedadgående.
Det skyldes, at medlemmerne fødselsdato bliver lavere, mens tilgangen, med
undtagelse af garder- og dragonforeningerne, falder.
Man kan overveje diverse 'hvervekampagner', men enhver ved, at mund-tilmund-metoden virker bedst i Nordjylland, gerne krydret med afsæt på diverse
IT-platforme.
Jeg vil gerne sige min bestyrelse en varm
tak for sublimt samarbejde og opbakning. Jeg er stadig ny i jobbet, og derfor
er jeg glad for, at I ved så meget om så
mange ting. I er værdsatte.
Lad mig også sige suppleanter og revisorer tak for fint engagement og samarbejde. Uden Jer ville min kære kasserer
ikke være på tæerne og udføre opgaven
så godt, som han gør.
Til forsamlingens applaus blev formandens beretning vedtaget uden spørgsmål
eller kommentarer fra salen.

Regnskabet

Så blev ordet overgivet til vores kasserer,
Sven-Erik Bolt Magnussen.
Han gennemgik et flot regnskab, som
straks faldt i god jord i forsamlingen.
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stod med i hånden – hvilket Ib Rasmussen var velkommen til at komme op og
kontrollere.
Begge de tilstedeværende revisorer
bekræftede, at det forholdt sig sådan,
og at regnskabet i folderen i øvrigt var
helt i overensstemmelse med originalregnskabet.
Så kunne forsamlingen endelig godkende regnskabet og give Sven-Erik
den applaus, han fortjente for sit flotte
arbejde som kasserer.
Traditionen tro kvitterede kassereren
med at dekretere, at der kunne holdes en
lille pause, hvor man kunne forsyne sig
med en svalende pilsner eller sodavand.
Kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen

Valgene

Men som de vante deltagere i generalforsamlingen nok havde håbet, men
næppe forventet, blev det heller ikke
i år, at regnskabet kunne godkendes,
før Ib Rasmussen
havde været på
banen med kritik. Denne gang
harcelerede han
over, at på den
omdelte folder
med dagsorden
og regnskab var
regnskabet ikke
underskrevet af
revisorerne, så
derfor mente han Ib Rasmussen
ikke, at regnskabet kunne godkendes.
Kassereren kunne dertil forklare, at
af tekniske årsager havde man måttet
trykke folderen som den forelå; men
revisorernes underskrifter fremstod på
det originale regnskab, som Sven-Erik

b. Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde foreslået genvalg til
Frode Jensen og Jørn Georgsen.
Før de kunne genvælges måtte man dog
igennem et lille intermezzo, hvor Ib Rasmussen bragte en ikke tilstedeværende
person, som han end ikke havde spurgt
i forslag. Bestyrelsen kunne så meddele,
at man havde talt med vedkommende,
og at han havde indvilliget i at stille op
til en anden post.
Dermed kunne forsamlingen med en
klapsalve give genvalg til Frode og Jørn.
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a. Formand
Vores formand, Henrik Agerholm blev
genvalgt med applaus og uden modkandidater.

c. Bestyrelsessuppleanter
Caspar Hyun Hybel og Benny Møller
Christensen blev genvalgt uden modkandidater.
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d. Fanebærer
Der var genvalg af Morten Andersen og
Frode Jensen uden modkandidater.
e. Revisorer
Anders Danmark og Hans Aage Simonsen blev genvalgt uden modkandidater.
f. Revisorsuppleant
Der var genvalg til Ronny van Tieu Christiansen uden modkandidater.

Eventuelt

Under dette punkt sagde Hans Aage Simonsen, at nok havde coronaen bevirket,
at det i flere omgange ikke havde været
muligt at have aktiviteter på Aalborg
Kaserner, men han opfordrede til, at
vi vendte tilbage når muligt og holdt
vores generalforsamling der; det var jo
på kasernen, vi hørte til.

Ib Rasmussen fandt det urimeligt, at
der var krævet tilmeldinger til generalforsamlingen. Det stod der ikke noget
om i lovene, så folk, som ikke deltog i
spisningen, skulle have adgang til at
deltage uden først at melde til.
Bestyrelsen svarede, at enhver, der måtte
komme til generalforsamlingen uden at
have meldt til, selvfølgelig kunne deltage. Men lovene udelukkede jo heller
ikke at bede om tilmeldinger. Det var
faktisk nødvendigt til arrangementer på
kasernen – også til en generalforsamling.
Her skulle der foreligge en navneliste i
hovedvagten for at deltagere overhovedet kunne blive lukket ind på kasernen.
Faktisk havde alle deltagerne i årets
generalforsamling på Søparken deltaget
i spisningen efter tilmelding, og ingen
derudover var dukket op for at deltage
i generalforsamlingen.
Så efter denne lidt ørkesløse og unødvendige pseudodebat kunne dirigenten
konstatere, at der ikke var flere, som
ønskede ordet, og han overgav ordet til
vores formand.
Formand Henrik takkede Anders Danmark for have ledet os godt og smidigt
igennem dagsordenen og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
Nogle blev ved bordene lidt endnu og
fik sig en ekstra sludder, men alle kunne
drage mod hjemmet efter en god aften
i Dronningens Livregiments Soldaterforening.

Hans Aage Simonsen
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Jubilarstævne 2022

Lørdag den 24. september 2022 kl. 10
Det årlige jubilæumsstævne for alle indkaldte ved
Dronningens Livregiment.

Alle jubilarer fra årgangene
1954 -1957 - 1962 - 1967 - 1972 - 1977 - 1982 - 1987 - 1992 - 1997
har pligt til at give møde, men øvrige årgange er også velkomne.

Nye medlemmer i 2021
Vi har haft den glæde, at følgende har meldt sig ind i Dronningens Livregiments Soldaterforening i løbet af 2021

Øvelsesliste

Martin Hansen

Samsø

årg. 89

Jens Peter Skovgaard

Sæby

-

75

Aksel Hansen

Aalborg Øst

-

75

John S. Dittmer

Brønshøj

-

Svend Chrestensen

Løgumkloster -

70

Niels Ditlev Møller

Nørresundby

-

89

Formering og indmarch gennem vagten på Nørre Uttrup Kaserne
Velkomst ved Chef for Trænregimentet og Garnisonskommanant
oberst Jess Møller Nielsen
Kransenedlæggelse ved stenen for Dronningens Livregiment
kl. 10.30 Orientering om kasernen i dag i Auditoriet
kl. 11.30 Rundvisning på kasernen, fotografering
kl. 12.30 Frokost i cafeteriet
		
½ rugbrød med marinerede sild og karrysalat
		
Skinkeschnitzel med brasede kartofler, sky sauce,
		
ærter og wienergarniture
		
Kaffe og kage
		
1 øl eller vand
		
1 snaps

Carsten Kramer

Klarup

-

95

kl. 14.00

Erik Erland Nielsen

Hadsund

-

62

Jesper Ventzel Rasmussen

Rønde

-

90

kl. 15.00
kl. 16.30

Vi byder jer hjertelig velkommen til samværet i foreningen
blandt gode soldaterkammerater fra Dronningens Livregiment

kl. 10.00
kl. 10.15

Tildeling af medaljer til 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, og 25 		
års jubilarer
Besøg i Messen, hvor medbragte billeder kan vises frem
Afslutning i Messen

Prisen kendes for nærværende ikke. Oplyses i næste nummer af bladet.
Mød talstærkt op. Mød gamle soldaterkammerater. Det er en dag, du ikke vil glemme.
Husk evt. at tage fotos med fra dengang, da der var rigtige soldater til. Dem kan man altid
more sig over. Kontakt dine gamle soldaterkammerater, så også de, der evt. ikke er medlem
eller ikke modtager Gyldenløve, får en chance for at deltage.
Sidste tilmelding mandag den 12. september. Du kan indbetale beløbet på girokonto
+73 88989899. Husk at medbringe giro talonen. Du kan også betale via netbank: Ved
at overføre pengene til: Regnr. 7453 kontonr. 1028376 - skriv ”Jubilarstævne” eller på
MobilePay nr. 45051 (HUSK at angive navn, indkaldelsesår og tlf.)
Vi håber at se jer alle lørdag den 24. september.

Eventuelle forespørgsler og tilmelding til næstformand Morten Andersen tlf.: 20 74 30 09, mail:
maba@dlgtele.dk eller kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen tlf.: 23 95 77 84 mail: cordes.magnussen@live.dk
Med venlig hilsen

14

bestyrelsen

15

Jubilarbilledet er
fra foreningens
arkiv.
Som det fremgår
af billedet er det
af 1. Panserinfanterikompagni
fra februar 1977.
Livkompagniets motto var:
”Stærk for Retfærd”
Det indsatte billed viser en PMV
M 113 med nr.
39.851 monteret
med 12,7 mm
maskingevær i
vognaffutage.
Husk Jubilarstævnet den
24. september
2022.
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Mærkedage

Medlemskartoteket

Listen viser: Navn, by, soldaternummer
/ årgang og fødselsdato. Listen er sorteret
efter fødselsdatoen. Her vises medlemmer
der fylder 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65,
60, 55 eller 50 år såfremt man har oplyst sin
fødselsdato til foreningen.
Per Hansen
Vrå
546747 / 62
Verner Nielsen
Nørresundby
73
Jesper Vinther
Aalborg
79
Jan Larsen
Aalborg ØST
88
Gunner Thorndahl Dinesen
Esbjerg N
547168 / 62
Torben Dalsgaard Holt
Hadsund
798206 / 68
Erik Olsen
Hjallerup
510862 / 61
Kurt Christensen
Ålbæk
73
Erik Elgaard Lunild
Aalborg
354771 / 57
Elving Bjerggård Nielsen
Lyne, Tarm
337953 - 57
Carlo Bank Olesen
Spjald
337950 / 57
Peter Kronborg
Samsø
389627 / 74
Jens Nicky Bang
Stenvad, Ørum Djurs
87
Sonne Bergkjær
Nørresundby
798040 / 68
Dan Fruergaard
Aalborg
79
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06-05-42
08-05-52

Peter Aldahl
Skørping
73
Svend Aage Skoubo Niensen
Spentrup
72
Viggo Villadsen
Skive
62
Svend Erik Thomsen
Tarm
546407 / 62
Vagn Skovby
Videbæk
546443 / 62
Bruno Guldbæk Nielsen
Aalborg SV
73
Dan Nørskov Beyer
Brabrand
93
		

11-08-52
13-08-52
14-08-42
19-08-42
20-08-42
21-08-52
24-08-67

Det sker, at vi bliver kontaktet af medlemmer, der for eksempel ikke længere modtager ”Gyldenløve” eller er skuffede over ikke at være kommet med i ”Gyldenløve” under ”Mærkedage”.
Som regel viser det sig, at man ikke fik ”Gyldenløve”, fordi man lige havde glemt at melde
adresseændring til kassereren eller ikke havde oplyst sin fødselsdag/år, da man blev medlem.
Og så benytter vi naturligvis lejligheden til at opdatere medlemmets data.
De oplysninger, vi har i foreningens medlemskartotek, er nemlig bestyrelsens eneste grundlag for at
- kunne sende Gyldenløve til jer på den rigtige adresse
- maile til jer, eller kontakte jer pr. telefon eller brev i en anledning
- få jer med på ”Til lykke-listen” i ”Mærkedage”
- kunne indkalde jer personligt til jubilarstævner

08-05-62

Vi beder gerne nye medlemmer om at afgive følgende oplysninger for at kunne servicere
dem med ovennævnte.

12-05-67

Navn:

26-05-42

Gade:

31-05-47

Post nr:		

04-06-42

Email adr:

04-06-52

Tlf.nr:

Soldaternummer:

18-06-37

Fødselsdato og år:

Indkaldt
år / KMP

05-07-37
16-07-37
22-07-57
26-07-67
28-07-47
06-08-62

Menig 66 blæser honnør

By:

Desværre kan vi i medlemskartoteket se, at vi ikke har alle disse medlemsdata på alle
medlemmer. Det hele er måske ikke kommet med, da man meldte sig ind i Dronningens
Livregiments Soldaterforening.
Arbejdet med opdatering af kartoteket er stort og bekosteligt, hvis vi skulle kontakte hvert
medlem for eventuelt manglende oplysninger – Så hvis du er i tvivl om, at vi har fået dine,
bedes du give os dem (igen), jf. ovenstående og sende dem til vores kasserer
Sven-Erik Bolt Magnussen
Svalevej 3
8382 Hinnerup
Enten pr. brev, men lige så gerne på mail til cordes.magnussen@live.dk
Tak for jeres ulejlighed.
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Fællesskydning 2022
Af Uffe Uhler

Den årlige fællesskydning i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg
(DsS) er noget, som vores skytter fra
Dronningens Livregiments Soldaterforening (DRLRS) altid ser frem til med
spænding og forventningens glæde, for
der er gerne en del førstepladser fra foregående års skydning, som skal forsvares.
I år var glæden ved at stille op til fællesskydningen særlig stor, for skydningerne i 2020 og 2021 var blevet aflyst på
grund af corona, så vores skytter trængte
simpelthen til igen at kunne brillere ved
fællesskydningen.
Det var derfor kampklare skytter, der
mødte op lørdag den 19. marts til de
spændende konkurrencer, der, som de
plejer, skulle skydes på banerne i kælderen under Gl. Lindholm skole.
Vores skytter havde sat hinanden stævne
allerede kl. 09.30, så man i fællesskab
kunne bruge en halv times tid på at få
indstillet krop og sjæl på de
forestående skydninger, medens man nød den medbragte
kaffe til rundstykkerne, som
Linda og Frode Jensen havde
sørget for, tillige med ost og
Lindas dejlige og særdeles
velsmagende hjemmelavede
marmelade. Som man sikkert kan forstå, er denne
halve time sammen vigtig
for, at skytterne kan lade op
og berede sjæl og krop til at
præstere det ypperste inde på
skydebanen.

Vores omsorgsfulde leder af dronningens skytter, Morten Andersen vidste
med sin store erfaring, at lidt ”nervemedicin” kunne gavne præstationerne
derved, at den virkede dæmpende på
nervøsitet og utilsigtet muskelsitren i
krop og fingre, så han havde sørget for til
kaffen, at en lifligt smagende ”medicin”
kunne blive udskænket i små glas til alle
vores skytter i en nøje afmålt dosis, så
den optimalt kunne bidrage til at give
ro i sind og krop, inden man skulle i
aktion på konkurrencebanerne. Heldigvis står denne ”medicin” ikke opført på
dopinglisten.
Når man betænker vore skytters sædvanligvis høje præstationsniveau, skulle de
jo også nødigt sendes ind til skydningen
med medicinmangel og dermed forhøjet
risiko for ikke at ramme plet på grund af
unødvendigt uroligt åndedrag, øjenflimmer og ryst på aftrækkerfingeren.

Frokosten hører til dagens højdepunkter
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På slaget 10.00 bød formanden for DsS,
Asger Kibsgaard velkommen og ønskede, at dagen måtte byde på godt kammeratligt samvær og fair konkurrencer.
Desværre var der i år kun tilmeldt en
forening – den fra Dronningens Livregiments soldaterforening (DRLRS). De
foreninger, der ellers plejede at stille op,
var blevet ramt af for høj medlemsalder
og havde været nødsaget til at lukke
deres skydeafdelinger.
Efter velkomsten og efter den foregående
halve times gode ”mentalhygiejne” var
skytterne fra dronningens beredte til
kamp. Uagtet at der nu var rimeligt sikre
udsigter til, at DRLRS stod til at vinde
alle holdkonkurrencerne og således
forsvare foreningens ære, var skytterne
alligevel opsatte på at komme på banen.
Man skulle helst også placere sig bedst
muligt individuelt for derved at reducere eventuel venskabelig mobning fra
konkurrenterne.
De mest ivrige skytter ilede straks ind på
banerne, medens de mere sindige tog sig
tid til at nyde en ekstra kop
kaffe i det hyggelige samvær
ved bordet; det kunne måske
også bevirke, at der faldt lidt
mere ro på nerverne.
Holdskydningerne skulle
skydes før de individuelle
kunne startes. Her deltog
som nævnt kun DRLRS med
et seniorhold, to veteranhold
og et damehold.
Det var således kun blandt
veteranerne, der kom lidt
spænding på om resultaterne,
så når en veteran kom ud fra
banerne, blev han af ivrige

holdkammerater udæsket for resultatet.
Selvom der kun var to konkurrerende
hold fra samme forening, ligger der jo
alligevel en ære i at vinde. Nogle skytter
ville gerne berette om, hvordan det var
gået, medens man nærmest måtte trække
resultatet uf af andre, som mumlende
gav alverdens mærkelige bortforklaringer over resultatet som for eksempel, at
der lige pludselig var blevet noget i vejen
med geværet, så det ikke skød så godt
som det plejer.
Dem, der ønskede det, kunne herefter
deltage i de individuelle skydninger og
i skægskydningen, hvortil man kunne
købe alle de serier, man ville.
Frokosten hører til dagens højdepunkter
med god stemning og hyggelig snak ved
frokostbordet.
Morten Andersen havde sørget for at
medbringe noget lækkert smørrebrød
fra Rebildhus, som vores forenings
skytter her ved frokosten lod vederfares
fortjent retfærdighed. Deres brede smil
og veltilfredse miner viste tydeligt, at de

Nr. 1 seniorhold
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værdsatte de fine kulinariske lækkerier,
som de satte til livs med stort velbehag.
Og så blev nydelsen jo ikke mindre af,
at man kunne lade det gode smørrebrød
glide ned ledsaget af en enkelt lille dram.
Under frokosten blev der
solgt lodder til amerikansk
lotteri, og dem der sædvanligvis har heldet med sig
købte en del lodder, medens
andre, der sjældent vandt
noget, havde mest lyst til at
begrænse indkøbet til det
symbolsk nødvendige for at
vise støtten til DsS.
Med veloverstået frokost tog
Asger Kibsgaard ordet og bad
om ro i lokalet. Resultaterne
af dagens skydninger skulle
bekendtgøres, og de mange
fine pokaler og præmier skulle overrækkes til dagens vindere.
Men først delte han diplomer ud til de
vindende hold fra fællesskydningen i
2019. De var alle fra DRLRS.
I dagens skydninger formede det sig
ganske godt for DRLRS, for det viste sig
nu, at den ved morgenkaffen så omhyggeligt doserede ”medicin” havde haft
den tilsigtede virkning på vores top
motiverede skytter. De havde atter i år
præsteret yderst fornemme resultater.
Vores herre seniorhold var de første,
der blev kaldt frem. Holdet bestod af
Per og Poul og Per og Poul (henholdsvis
Andersen, Nørgaard, Christensen og
Christensen). Uden konkurrence gentog
de succesen fra 2019 og genvandt Garnisonskommandantens ærespokal. Den
blev overrakt af Asger Kibsgaard, og der
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var tillige håndtryk, lykønskninger og en
flaske til hver enkelt skytte. Og naturligvis blev de dygtige skytter hyldet med
klapsalver fra forsamlingen.

Nr. 1 damehold
Nr. 1 veteranhold

Så blev vinderne af veteranernes holdskydning kaldt frem. Hold 1 fra DRLRS
med Niels Jørn Kristensen, Frode Jensen, Kaj Villadsen og Morten Andersen
forsvarede førstepladsen fra 2019 og
tog dermed pokalen. Den er skænket af
Danske Soldaterforeningers Landsråd,
og derfor var det rådets nordjyske præsidiemedlem, Uffe Uhler, der fik æren
at overrække pokalen tilsammen med
håndtryk, lykønskninger og en flaske til
hver af skytterne.
Nu indtraf det spændende øjeblik, hvor
damepokalen skulle overrækkes. Den
blev i 2019 vundet af damerne fra DRLRS
med Linda Jensen, Dorrit Kristensen,
Sonja Villadsen og Birgith Andersen på
holdet. I år var Dorrit og Birgith blevet
ramt af sygdom og måtte blive hjemme

på dagen. De blev erstattet at to særdeles
habile skytter, Annika Jensen og Anni
Bartholomæussen og så kunne DRLRS
damehold suverænt gentage kunststykket fra 2019 og hjemtage damepokalen.
Til damepokalen knytter sig det særlige,
at den er skænket af DRLRS, og således
er det formanden for vores forening, der
traditionelt forundes den ære at overrække den til de vindende damer.
I år var Henrik Agerholm forhindret i at
være til stede, så det blev næstformand
Morten Andersen, der trådte til.
Det så ud til at bekomme ham ganske
vel at skulle overrække pokal og flasker
til sine egne knaldhamrende dygtige
damer. Det snedige ved, at damepokalen
er skænket af DRLRS, er – som det efter
sigende hører til pokalens statutter - at
det sædvanlige håndtryk skal erstattes
med en varm kæmpeknuser til hver af
damerne. Opfyldelsen af den pligt så

det ud til, at Morten nød til
fulde, - da det nu ikke kunne
være anderledes.
Herefter var der overrækkelse af præmierne for de
individuelle skydninger.
Heri deltog Asger Kibsgaard
og Bent Jørgensen fra DsS bestyrelse som de eneste skytter, der ikke var fra DRLRS;
men det lykkedes dem ikke
at fravriste dronningens folk
de bedste placeringer.
I seniorskydningen satte
Poul Nørgaard sig på førstepladsen med Per Andersen
og Poul Nørgaard Christensen – i nævnte rækkefølge
- på de næste pladser.

Individuelle skydning for seniorer
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I klasse Dame Individuel besatte Annika
Jensen førstepladsen, Sonja Villadsen
andenpladsen og Anni Bartholomæussen tredjepladsen.
I den individuelle skydning for veteraner tog Morten Andersen sig af
førstepladsen, medens Kaj Villadsen og
Asger Kibsgaard kom ind på de to næste
pladser.

Individuelle skydning for veteraner

Skægskydningen afsluttede dagens
præmieoverrækkelser. I denne skydning
skulle der skydes på en lille, sort silhuet
af et uglehoved, hvorpå er markeret
fem mål, som er ganske svære at se,
når skiven hænger 15 m borte; så der
skulle mestendels skydes efter PLOF princippet (på lykke og fromme). Men
til gengæld kunne man købe og skyde
så mange serier, som man havde lyst til.
Der blev skudt 17 serier i skægskydningen, og her deltes førstepladsen af
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Morten Andersen og Poul Nørgaard, der
også tog sig af tredjepladsen.
Hermed var de sidste skydepræmier
uddelt, og de mange dygtige skytter
var blevet behørigt hyldet. Men der var
lige tilbage at udtrække de vindende

Heldig i amerikansk lotteri

lodder i det amerikanske lotteri. Og så
skete det forbløffende, at nogle af dem
med de mange lodder, der sædvanligvis
var heldige, ikke var det i dag, medens
denne artikels forfatter, som sædvanligvis ikke erhverver vinderlodder, havde
en gevinst. Han fik dog lidt ondt af dem,
som plejer at vinde, så han tilbød at dele
den vundne kaffe med dem; men det
blev der dog pænt takket nej til.
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Venskabsskydningen 2022
Af Uffe Uhler

Aarhus – Aalborg

Lørdag den 26. februar var
der gang i den på skydebanen
under Gl. Lindholm Skole,
for her var der lagt an til den
årlige venskabsdyst imellem
foreningens afdelinger i Aarhus og Aalborg.
Egentlig skulle skydningen
have været afholdt i Aarhus,
men her ville man gerne
”springe over” i år, og så
havde man aftalt, at Aalborg
overtog arrangementet.
Til forskel fra tidligere var
mødetidspunktet udskudt fra
kl. 10 til kl.11, så aarhusfolkene ikke behøvede at stå alt for tidligt op. Ikke desto
mindre ville en vognfuld aarhusskytter
være sikker på at kunne overvinde alle
eventuelle trafikale forhindringer for,
at de ville være fremme i tide. Så de var
taget hjemmefra i så god tid, at de sagtens kunne have startet skydningen kl.
10, som man plejer. Men hvad – så fik de
da en god times tid efter ankomsten til
skolen til at berede sindet, før det gik løs.
Dagens mødetidspunkt indebar også, at
den sædvanlige indledning med fælles
hygge over kaffen og rundstykkerne
var blevet sløjfet, og her plejer man jo at
kunne få dulmet nerverne, inden man
skulle ind og skyde.
Det problem havde den forudseende
Morten Andersen, der sammen med
fru Birgith stod for det praktiske arrangement ved venskabsskydningen,
dog taget højde for. Da han havde budt

Opvarmning før skydning

velkommen og havde gennemgået
skydningens praktiske forløb, meddelte
han, at der ville blive udskænket nerveberoligende medicin i form af en bitter,
hvilket så afgjort faldt i god jord og satte
den allerede gode og hyggelige stemning
en tak op.
Så kom der gang i skydningen – fem
prøveskud og tyve gældende skud imod
en lille tidelt ringskive.
Ude i fælleslokalet fulgte man ivrigt
med i udviklingen på banerne, hvilket
sporedes i udtrykkene, efterhånden
som skytterne kom tilbage, nogle med
opadgående mundvige og andre med
det modsatte.
En skytte, der havde fået anlagt det helt
store smil, kunne i al beskedenhed nok
mene, at det kunne være gået bedre, hvis
et par af tierne havde været blink tiere.
En anden skytte, der kom ud og lignede
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Så er skytterne i gang under overvågning af
dersen

en ”sur smiley” harcelerede over, at hvad
kunne det nytte omhyggeligt at have
indskudt sit gevær hjemmefra, når han
måtte klikke atten klik for overhovedet
at ramme skiven; og det hjalp endda ikke
meget på grund af de meget kraftige og
uberegnelige kastevinde, som udsugningsanlægget forårsagede på netop
hans bane.

Dan Nørskov Beyer tager sigte på en af de
små skiver

26

En tredje skytte, hvis mundvige heller ikke viste opadgående tendens, mente at
nogen havde saboteret hans
skydning ved at sammenklistre et par af hans skiver,
som han så uforvarende
havde skudt på, hvilket han
opdagede, da han manglede
en skive til de sidste skud.
En undrende tilhører kunne
nok finde det både spændende og interessant at lytte
til den umåde varians og iderigdom, der lå bag de udsagn
Morten An- fra skytterne, som han blev
vidne til.
Der plejer jo ved venskabsskydningen,
når alle har skudt for holdet, at være en
skægskydning, hvor man skyder – lidt
på lykke og fromme - på en eller anden
finurligt udformet skive. Men den skydning var aflyst i år og erstattet med et
amerikansk lotteri, hvortil man så - på
lykke og fromme - kunne købe lodder.
Derom senere.
Nu var det blevet tid til frokost, hvortil
Birgith og Morten havde sørget for noget lækkert smørebrød. En bette dram
hjalp med til, at brødet kunne glide ned
så gelinde, og den befordrede også den
gode stemning og hyggesnakken over
bordene.
Efter at frokosten var nydt, steg spændingen, da Morten skulle bekendtgøre
resultatet og de mange flotte præmier
deles ud. Men først, sagde han, skulle der
lige trækkes lod. Det var nemlig sådan,
at der var syv skytter på hvert af de to
hold fra Aalborg, medens der kun var
seks skytter på holdet fra Aarhus. For at
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bringe Aalborg holdene på seks skytter,
ville navnene på deltagerne på hvert
hold nu efter tur blive puttet i en smukt
strikket pose, hvorefter fru Fortuna i.e.
Birgith Andersen ville udtrække et navn,
og vedkommende skytte skulle så ikke
tælle med i holdets resultat.
Men det skulle navnet så alligevel, forklarede Morten,
når der skulle deles præmier
ud, for vedkommende havde
jo skudt for holdet, om end
han nu var blevet udtrukket
til ikke at være på holdet.
Det skabte en del forvirring
og snak i forsamlingen for at
fatte, hvordan et udtrukket
navn på den ene side ikke
skulle tælle med og så på den
anden side skulle tælle med
alligevel.
Men alle kender jo Morten som redelig
mand, så man gik blot ud fra, at det han
sagde, nok var nøje gennemtænkt og det
mest retfærdige.
Det viste sig, at holdet fra Aarhus havde
skudt sig til en flot tredjeplads med 916
point, Aalborgs hold 2 indtog andenpladsen med 932 point, medens Aalborgs
hold 1 tog sejren med 937 point.
For det vindende hold skød Linda
Jensen, Per N. Christensen, Kurt Kjær,
Anders Danmark, Dorrit Christensen
og Morten Andersen. Bent Sørensen
var også på holdet, men det var hans
navn, som var blevet udtrukket, så hans
resultat kom ikke til at tælle. Men han
blev, som forklaret af Morten, talt med
alligevel ved præmieuddelingen.
Holdet blev kaldt frem og fik til forsamlingens hyldest overrakt deres velfortjente præmier.

Bedste skytte fra Aarhus blev Bo VahlJensen med 192(1) point, og bedste skytte
fra Aalborg blev Morten Andersen med
195(4) point. Begge skytter blev kaldt
frem og fik deres præmier overrakt til
forsamlingens anerkendende applaus.

Under frokosten var der blevet solgt lodder
til amerikansk lotteri

Under frokosten var der blevet solgt lodder til amerikansk lotteri, hvortil, der var
mange flotte gevinster. Og som vanligt

Knud Mildahl overrækker en fin træmand til
Birgith og Morten
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ved udtrækningen af et sådant lotteri
måtte mange konstatere, at der ikke var
gevinst, medens andre var heldige –
nogle endda flere gange.
Da alle præmier og gevinster var blevet
uddelt, ville Morten afslutte dagen, men
forinden bad Knud Mildahl om ordet.
Knud er en ørn til at dreje figurer i træ, og
han overrakte en fin træmand til Birgith
og Morten som tak for det store og flotte
arbejde, de havde lagt i at få dagens arrangement til at blive så vellykket.
Det var noget som også vakte forsamlingens anerkendelse, hvilket blev tilkendegivet med lange klapsalver.
Herefter takkede Morten for dagen og
fremmødet, og alle kunne veltilfredse
drage mod hjemmet efter en lidt alternativ, men meget hyggelig venskabsskydning.
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Sommerskydning

Sidste skydeaften

Nu er det tid til at trække udendørs og
skyde med salonriffel. Det forgår på 50
m banen Kimbrerhøje, Atletikvej 40, 9230
Svenstrup.
Skytteafdelingen har en aftale med Skytteforeningen Kimbrerne om, at vi må
benytte banerne i deres åbningstider.

Heldigvis blev corona restriktionerne lettet så meget,
at vores forenings skytter har
kunnet samles i de seneste
par måneder til vinterskydningerne hver anden tirsdag,
så man kunne få trænet til
diverse konkurrencer, som
ventede forude. Og så var
det ikke mindst godt igen at
kunne hygge sig i hinandens
selskab.
På den sidste skydeaften
plejer der at være lagt op
til noget særligt, og således også i år,
hvor man mødtes i kælderen under Gl.
Lindholm Skole tirsdag den 15. marts
kl.1830 – en time før sædvanlig mødetid.

Skydetider:

Torsdag d. 30. juni, kl. 18.00
Torsdag d. 11. aug., 		kl. 18.00
Torsdag d. 8. sept., 		kl. 18.00
Jeg vil være på banen ovenstående datoer med foreningens salonvåben.
Kan man ikke komme en af de ovennævnte datoer, er der også mulighed
for at skyde
Juni
mandag og torsdag kl. 18.00
August mandag og torsdag kl. 18.00
September torsdag kl. 18.00

Af Uffe Uhler

Kontakt mig, så vil jeg komme med foreningens salonrifler.
Pris: kr. 50,00 inkl. salonpatroner.
Danske Soldaterforeningers Landsråd
afholder årligt en landdelsturnering på
50 m. Resultaterne fra 50 m skydningen
vil derfor blive indsendt. Det er vigtigt
at møde op, for vandreskjoldet skal helst
forblive på sin plads i ”stuen”.
Efter skydningen er der hyggeligt samvær over en kop kaffe.
Morten Andersen
Mobil: 20 74 30 09
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Middagen indtages

Birgith og Morten Andersen havde sørget for varm mad fra Rebildhus, så man
skulle spise først, inden der kom gang i

En koncentreret formand og næstformand

skydningen. Menuen var baconomviklet
kyllingebryst, hvortil hørte grønne bønner, små kartofler samt en
god sauce. Det smagte bare
herligt, så der blev spist og
snakket af hjertens lyst.
Der blev ikke megen tid
til at slå mave, for Morten
dekreterede, at man nu alle
skulle skyde den skydning,
der hørte til fællesskydningen den kommende lørdag
i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg (DsS).
Nogle blev lidt forvirrede
ved den melding, men forstod da efter Mortens yderligere forklaring, at skyderesultaterne ikke skulle medbringes til på
lørdag, men at man i aften skulle træne
på den skydning, der på lørdag ville
blive gældende skydning i DsS.
Samtidig meddelte Morten, at man
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skulle skyde tre ekstra skud mod en
tidelt ringskive, men med det særlige, at
skiven skulle vendes, så man skød mod
det hvide pap på bagsiden og skulle
sjusse sig til, hvor skivecentrum var inde
bagved. Det blev lidt af en udfordring,
men der var da nogle, som det lykkedes
for til rimeligt pæne resultater.

gens Lange overrakte Morten en flaske
i anledning af, at de fyldte rundt i den
nærmeste fremtid.

Vi har format til
dine tryksager
Lyngvej 3 · 9000 Aalborg
Tlf. 40 84 54 12 · www.vestergaards.com

Birgith fik blomster

Ahh, lagkage

Efter skydningen samledes man ved kaffebordet, hvor der blev serveret rigeligt
af en opulent og lækker lagkage, som fik
øjne og munde til at løbe i vand. Det var
da godt, at man først fik lagkagen efter
skydningen.
Så blev der trukket lod om de blomster,
der havde prydet bordet, og til Poul
Nørgaard, Anders Danmark og Mo-
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En af de tilstedeværende råbte spontant
”på knæ”, da han overrakte en rigtig flot
blomst til sin fru Birgith, der også snart
fylder rundt.
Efter denne dejlige skydeaften kunne
man drage glade hjem såvel i taknemmelighed over det store arbejde, som
Morten og Birgith lægger i at arrangere
foreningens skydninger, som vel rustede
til den kommende lørdags fællesskydning i DsS.

31

32
Afs.:
Gyldenløve
Sven-Erik Magnussen
Svalevej 3
8382 Hinnerup

