
Beretning til generalforsamlingen i Ringsted Skytteforening  

Den 13. september 2021 

 

Året 2020 startede med en mindre overraskelse, idet foreningen havde indbrud den 23. 

januar. Umiddelbart blev der intet stjålet, og alarmen og overvågningen virkede som den 

skulle. Tyvene var kortvarigt inde, men forlod herefter stedet. Der ankom både vægter og 

politi til stedet, men ingen gerningsmænd blev udfundet. Hoveddøren var så medtaget, at 

den blev skiftet ud, hvilket også har været efterlyst i flere år til Ringsted Sportcenter. Samt 

blev alarmen yderligere optimeret.  

 

S-cup blev afholdt i 2020, og kort tid herefter sluttede aktiviteterne brat i foreningen, da 

landet lukkede ned den 11. marts grundet Covid-19. Af arrangement aflysninger i 2020 

kan det bl.a. DM indendørs og udendørs, en lang række stævner, generalforsamlingen og 

foreningens klubmesterskaberne og sæsonafslutningerne blev afbrudt pga. Covid-19.  

 

Det blev muligt at genåbne foreningen forsigtigt den 15. juni indendørs, hvor afstandskrav, 

forsamlingsloft, mundbind, visir og sprit fyldte en del. Restriktioner fyldte meget både for 

de frivillige, men formentlig også for medlemmerne, for det var begrænset hvor mange 

medlemmer der gjorde brug af foreningen efter genåbningen. I august blev der åbnet for 

skydning udendørs i Søskoven ligeledes, dog med inddelte skydetider, og forældre som 

måtte vente udenfor. Vi nåede at gå i gang med indendørssæsonen da vi igen måtte lukke 

ned den 13. september. Foreningen var lukket ned resten af året, og det var først i 2021, 

at foreningen kunne åbne op for udendørs i Søskoven den 28. april og indendørs skydning 

den 10. maj 2021.  

 

Fra instruktørerne har der kun lydt, at folk har været gode til at overholde de udstukne 

retningslinjer, som kunne ændre sig fra måned til måned.  

 



Det blev også til endnu en vandskade i skytteforeningen, idet der i juli måned 2020 var 

trængt vand ned fra Ringsted Hallens teknik rum og ned igennem et hul i loftet. Hvilket 

betød at der var vand ved området omkring kassen og vandet var vandret ind i 

våbenboksen. Hvor det desværre gik ud over et medlems riffel og diverse genstande 

tilhørende foreningen. Der måtte opsættes en affugter igennem længere tid. Det var en 

slem reminder på vandskaden i 2014.  

 

Af positive ting, kan det nævnes at der blev indkøbt en ny kaliber 22. Anschütz riffel til 

brug foreningens medlemmer, samt at det ser lysere ud i forhold til Covid-19 og 

idrætsaktiviteter. Der er forsigtigt været gennemført flere stævner rundt omkring i landet 

og DM for ungdom er afholdt.  

 

Covid-19 fyldte en del i 2020 og fylder stadig en del i samfundet og ligeledes i foreningen, 

som man kan se af denne beretning, da der ikke er så meget at berette ud over diverse 

nedlukninger grundet Covid-19.  

 

Bestyrelsen og instruktører skal have en stor tak for samarbejdet i det forgangne år. Samt 

tak til de personer, der på anden måde bidrager til, at foreningen kan fungere i dagligdagen 

og giver en hånd når det kræves. 

 

 

 

 


