
Skytterne fra Thy-Mors prøver noget nyt. 
 

Skytterne i Thy og på Mors snakker fornyelse. Gennem de sidste år har ideer fra græsrødderne og 

fra landsforeningens konsulenter fra Vingsted ofte været oppe at vende til møder og 

sammenkomster blandt skytterne. Derfor var der mandag den 4. juni indkaldt til et fælles møde for 

landsdelens foreninger på Næstrup Skyttecenter, så alle kunne komme frem med ideer, og få fokus 

rettet mod fornyelse.  

Mødet blev ledet af formanden for DDS Thy-Mors, Anders K. Jørgensen, der efter velkomsten gav 

ordet til tre unge for Boddum-Ydby Skytteforening, der havde konkrete forslag med i posen. 

De tre unge, Daniel Thomsen, Louise Madsen og Louise 

Hasager præsenterede en indbydelse til ”Anderledes 

Skydning”, et weekendarrangement for børn og juniorer 

den 17-19. august i Skyttehuset i Dover Skov. Det sociale 

er her vægtet rigtigt højt, og skydeaktiviteterne er som 

titlen antyder anderledes. Instruktionerne er korte, mest 

individuelle, og gennem samarbejde med en kammerat, 

kommer de unge til at opleve vigtigheden af at sigte, i 

forhold til aftræk, vejrtrækning mv. En sigter, en anden 

styrer aftrækkeren. Det er Daniel og Louise M, der er 

instruktører, mens Louise H er tovholderen på det sociale 

fællesskab. De tre unge har erfaringer med sig fra et tidligere lignende arrangement, hvor de havde 

langt mere fokus på det skydemæssige, end det sociale. Da de efterfølgende evaluerede 

arrangementet blev de opmærksomme på, at netop den fælles leg mellem skydningerne og snakken 

i soveposerne efter det, de havde forventet var sengetid, var noget af det, der gjorde oplevelsen for 

deltagerne unik. 

De tre unges tilgang til skydningen har været vidt forskellige. De kom alle med fra skoleskydningen 

i 5. klasse, men hvor Daniel var eneste familiemedlem som fortsætter, fik Louise M oplevelser i 

skydning med sin far, mens mor og søster mere er til andre aktiviteter. Louise H følger 

familietraditionen, hvor alle er engageret i skydningen. Fælles for dem har også været en kæmpe 

inspiration fra juniorkurserne på Vingsted Centret, hvor 

netop det sociale fyldte meget. 

Daniel, der i dag har fået sin lillebror med, oplevede stor 

glæde af skydningen, ikke mindst på sit temperament, 

han fik lært at kontrollere og fokusere, og det har siden 

hjulpet ham meget i alle mulige andre sammenhænge. 

Også Louise H, har haft stor glæde af sporten uden for 

skydebanen, fra at være tæt på en diagnose som ordblind 

går hun i dag på HF.  

Men tag ikke fejl. De vil vinde når de skyder. 

Konkurrencen er vigtig.  

Jo, fornyelsen kommer nedefra, men der er masser af opbakning fra de erfarne, når der skal 

arrangeres weekendture for de yngste. Ikke mindst Lisbeth, der er regnskabsfører i DDS Thy-Mors, 

samt formanden, Anders K Jørgensen, roser de unge for utrættelig hjælp og inspiration.  

-Nu mangler vi bare at nå ud til de kommende deltagere, siger de. Så de opfordrede alle skytter til at 

gå hjem og reklamere for arrangementet. 

 



Det sociale aspekt fyldte en del under den efterfølgende debat, der gav masser af ideer, og 

argumenter for og imod forslagene. Pizza-skydning en gang om måneden? Eller opbrud i de 

nuværende klasser, og erstatte med golf-inspirerede 

handicaps, så alle kan skyde mod alle. Lisbeth havde 

allerede modeller til udregning af handicaps.  

Mere samarbejde mellem de enkelte foreninger. Thisted 

og Østerild havde friske gode erfaringer. Hold, ja, men 

var det muligt at deltage individuelt i turneringerne? 

Præmieskydninger i de enkelte foreninger. Og hvad 

med at udvide sæsonen, hvad med en efterårsturnering? 

Emnerne var talrige, og argumenterne var både hentet 

fra de gode gamle dage, og nye inspirationer fra de 

unge.  

Undervejs i debatten blev der opdateret omkring Projekt Ung, og kaffen og franskbrødet blev nydt, 

så arrangementet også blev vellykket som en styrkelse af fællesskabet, skytterne og 

skytteforeningerne imellem. Hvor de mange skud lander, kan der ikke svares entydigt på endnu, 

men der var både inspiration til de enkelte foreninger og bestyrelsen for DDS Thy-Mors. 


