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Overskrifter:  
info 
Skydetider i Skytternes Hus 
Skydetider på Vestereng vinteren igennem 
Status i betaling af kontingent, nøgler og skabe rettidigt 
Fra sidste bestyrelsesmøde 
Spisning i Skytternes Hus 
Skytternes Hus 

Våbenpåtegninger  

Bestyrelsesmøder 

 
Info 
Vi får nok ikke lov til at starte op indendørs, men er allerede nu i gang udendørs. 
Riffel og pistol sektionerne har endnu ikke meldt en dato ud for sektionsstart, men de kommer vel i 
gang en eller anden dag. 
På Vestereng er der opsat skiver og strømmen er tændt, så alle der har egne våben kan komme 
og skyde, hvis du ellers har en brik. 
 
Vores tiltag og deltagelse i centertræningen giver dig mulighed for at skyde 2 gange om ugen. 
 
Så for at få flere til at blive bedre til at skyde her i foråret, så har vi 2 tilbud, som vil gøre dig bedre 
til at skyde. 

1. tilbud som allerede er i gang. Vi startede op da der blev åbnet for udendørs sport:  
Hvis du er pistolskytter og under 21, så er vi med i et projekt, hvor vi har ansat Frederik 
Larsen som træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 16.45 til 18.30. 
Hvis du er over 21 så vil der være træning fra kl. 18.45 til 21 
Det samme gælder for riffelskytter her det med Anna Skade Nielsen som træner og her 
trænes hver mandag og onsdag fra kl. 16.45 
Hvis du også her er over 21 så er det fra 18.45 til 21 

Du vælger selv om du vil træne en eller 2 gange om ugen. 
Der er plads til ca. 25 hver dag og du skal tilmelde dig til træningen og det forventes at du kommer 
når du er tilmeldt. 
Du skal her tilmelde dig til mig på finn@fiber.dk, med navn og ønske om skydetid. 
Begge grupper vil skyde primært med luft riffel/pistol. 
Der er også mulighed for at skyde med Scatt, som er et værktøj, hvor trænerne kan følge med i din 
skydning på en computer. 
 

2. tilbud er: 
Der bliver afviklet trænerkurser for både riffel og pistolskytter. Her vil du få den nødvendige 
undervisning, så du selv kan forbedre din egen skydning, men også blive i stand til at 
vejlede andre i skydningens ædle kunst. 
Det er gratis at deltage, og du skal tilmelde dig via pletskud.dk 
Vi er ved at optimere tilmeldingen via denne side så det bliver lettere at tilmelde sig, så hav 
lidt tålmodighed. Sidst jeg forsøgte var det muligt for mig at tilmelde mig. 
Der vil blive tilbudt 3 træner 1 og 3 træner 2 kurser både på riffel og pistol i 2021 

 
Vi havde i vores åben hus arrangement 280 på besøg i de 6 uger. 
Der vil, når der bliver åbnet op igen blive lavet nogle intro dage, hvor disse 280 vil blive indbudt til 
at deltage, så her vil der blive brug for lidt hjælp. 
Peter og Kim vil komme med mere herom, når tiden sig nærmer. 
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Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus. 
Indtil videre er der lukket men jeg skal nok meddele hvis der bliver åbnet indendørs inden vi 
normalt starter op udendørs. 
Dette vil ske i sidste uge af april 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter på Vestereng. 
For de der har nøgle til Vestereng, kan der skydes fra solopgang til solnedgang hver dag i løbet af 
vinteren.  
Der er lys på bane 11-20 på pistol og på bane 5-14 på 50 meter riffel 
 
Status i rettidigt betaling af kontingent, nøgler og skabe  
Der er ca. 25 der ikke har betalt deres kontingent for 2021. 
Så det er ved at være på tide af få dette gjort. 
 
Hvis du hører til de, der endnu ikke har betalt for 2021, så kan det ske via hjemmesiden eller på 
kontor Nordea 2264 0267120110. 
 
Familie 1590,- 
Senior 980,- 
Alle andre 710,- 
Stor skab 300,- 
Lille skab 250,- 
Brik  200,- 
 
Hvis du betaler via netbank, så bedes du skrive hvad du betaler for, så Jette lettere kan bogføre 
korrekt. 
 
Fra det sidste bestyrelsesmøder 
Der har ikke i år været afholdt bestyrelsesmøder, men det der har været nødvendigt at tage stilling til er 
blevet lavet af mig eller via mails til bestyrelsen 
 

Spisning i DSB/ASF 
Aflyst indtil vi starter op udendørs 
 
Våbenpåtegninger i marts og kommende måneder  
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest 
2 mdr. før udløb og det tager normalt ca. 2½ mdr. at få en Skv2 igennem systemet. 
De der skal have lavet en skv får normalt en sms ca. 6 mdr. før udløb. 
Så kom på en onsdag straks efter at du har modtaget sms’eren. 
 
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage på Vestereng. 
 
Hvis du er ved at være i tidsnød, så må du ringe på 22907162. 
 
Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb eller fornyelse af en sådan. 
Det koster samtidigt 350 kr. i kontanter at få lavet en ny SKV2 eller en fornyelse. Beløbet skal 
betales samtidigt med udfyldelsen. 
 
Bestyrelsesmøder + generalforsamling 2021 
De næste bestyrelsesmøder vil være: 
Mandag den 12. april 2021 
Generalforsamling udskudt indtil vi kan være i Skytternes Hus igen 
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