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Info
Vedr. projektet på Vestereng med multibaner.
Hertil søger jeg et par personer, som vil være ansvarlige for disse ”nye” tiltag i DSB/ASF.
Vi planlægger med at lave en bueskydningsafdeling som der er en riffel- og en pistolafdeling i
klubben.
Der vil også være muligt at lave ikke skydeaktiviteter såsom krolf og andre ting der ikke lige har
med skydning at gøre.
Så er der medlemmer hvis bedre halvdel kunne være med til at sætte nye aktiviteter i gang på det
store område (ca. 6.000 m2)
Status er her, at jeg forventer, at vi kan få lavet gravearbejdet og sået græs i løbet af
august/september/oktober så der kan skydes og laves aktivitet foråret 2023.
Der er indkøbet en dobbelt container til opbevaring og vi forventer at få tilført strøm, vand og toilet.
Der vil blive opsat en router og kameraer på området.
Vores tiltag og deltagelse i centertræningen giver dig mulighed for at skyde 2 gange om ugen med
en træner, som står parat til at hjælpe netop dig.
Mandag og onsdag på riffel med Anna som træner.
Tirsdag og torsdag på pistol med Frederik som træner
Første hold er for unge og andet holdet hver dag er for de lidt ældre 20+
Dette tiltag løber året ud.
For at kunne fortsætte, så skal vi ud og skaffe ca. 100.000 kr. om året enten via mere aktivitet, nye
medlemmer eller finde sponsorer.
Hvis du har lyst til eller kender en der kan være behjælpeligt hermed, så vil jeg meget gerne høre
fra dig.

Så for at få flere til at blive bedre til at skyde her nu og i efteråret, så har vi 2 tilbud, som vil gøre
dig bedre til at skyde.
1. Et tilbud som allerede er i gang.
Hvis du er pistolskytter og under 23, 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 er 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 indtil videre plads til ca. 15 hver dag og du skal tilmelde dig til træningen og det forventes at
du kommer når du er tilmeldt.
Hvis interessen bliver større end 15 deltagere hver gang, så kan der tilkobles yderligere trænere.
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.
Hvis ikke det lykkes, så skriv til mig på finn@fiber.dk og jeg tager affære.
Der vil blive tilbudt 3 træner 1 og 3 træner 2 kurser både på riffel og pistol i 2021/2022
Det er med disse tilbud uforståeligt, at ikke flere af vores medlemmer ønsker at forbedre
skydningen og dermed få en bedre oplevelse.
Skibby og Vestereng
Vi skal levere noget arbejdskraft til Skibby, da vores 200-300 meter baner kræver en
modernisering.
Der vil her i løbet af vinteren blive installeret nyt elektronik på de 20 baner og skivehejs og tag over
skiverne skal også renoveres.
Det der skal laves vil være:
Nedtagning af gamle skiver og kabler
Opsætning af nye kabler og montage af nye skiver
Dette arbejde kan udføres af alle og jeg ser meget gerne at flere af vores medlemmer yder en lidt
større indsat mht. arbejde i klubben, så vi også lærer hinanden at kende på en bedre måde.
Efterfølgende har jeg modtaget fra Lars Sønnicksen som er formand forSkibby
Kære venner.
Vi for brug for hjælp til at renovere Aarhus Skydebane, med henblik på at vi næste år får en helt
perfekt og nyrenoveret skydebane.
Vi skal have malet hele huset hele vejen rundt.
Vi skal have repareret forkanten ved 300 m. Skiverne og delvis også ved 200 m. Skiverne.
Vi skal begynde at gøre klar til at trække nye lysleder kabler til det nye markeringsanlæg.
Vi skal have kørt nyt træflis ind i sluserne.
Vi har brug for alt den hjælp vi kan få og vil opfordre til at alle foreningerne møder op.
Den planlagte weekend er lørdag d. 3. og søndag d. 4. september begge dage fra kl.09,00 til ??
Der vil blive serveret morgenmad (rundstykker og pålæg), frokost, kaffe, øl og vand er en selvfølge
og måske en lille kage ind i mellem.
Der må gerne være en form for tilmelding af hensyn til maden, og af hvad vi kan nå at lave.
Tilmelding på 23327131 eller 24839018
Med venlig hilsen
Lars Sønnichsen
Skydebaneforeningen Aarhus

På vestereng er der hvert år et behov for at få udført noget malerarbejde.
Her vil 2-4 mand kunne dække arbejdet med 3-4 dages arbejde om året og dette kunne også være
med til at øge det sociale liv i klubben.
Her vil en gruppe selv få ansvaret for malingen i løbet af året.
Du kan her tilmelde dig gruppen på 22907162 eller på mail finn@fiber.dk
Finn Danielsen
Skydebaneforeningen Vestereng

Så prøv lige at overveje, om ikke du kan finde lidt af din fritid til at få vores baner til at fremstå i en
endnu bedre stand i de kommende år
Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus og indtil 1. oktober på Vestereng.

Åbningstider
Ungdom pistol
tirsdag + torsdag
17.00 – 18.30
Ungdom riffel
onsdag
17.45 – 19.15
Veteran 55+ pistol
onsdag og torsdag
14.00 – 17.00
Veteran 55+ riffel
mandag og torsdag
12.00 – 15.00
Handicap riffel
mandag og onsdag
15.00 – 18.00 kun 10+15 meter
Riffel med træner
mandag og torsdag
18.45 – 21.00
Pistol med kassevagt
tirsdag og onsdag
18.00 – 21.00
Pistol uden instruktion
torsdag
18.00 – 21.00
Derudover er der følgende muligheder for træning med træner (Frederik Larsen på pistol og Anna
Skade Nielsen på riffel) for alle vores medlemmer:
Pistol
tirsdag og torsdag
10 – 23 år 17.00 – 18.30
21 – 99 år 18.45 – 21.15
Riffel
mandag og onsdag
10 – 23 år 17.00 – 18.30
21 – 99 år 18.45 – 21.15
Jeg anbefaler på det kraftigste, at grovpistolskytter oftere finder Vestereng og får deres lyst styret
her i stedet for på bane 1-3 i Skytternes Hus tirsdag aften efter 20.00
Våbeneftersyn.
For at hjælpe med at overholde loven, så her vi fået opsat en computer, så de der har våben og en
SKV6 kan lade sig registrere når du ankommer til Skytternes Hus.
Du skal her have en brik eller kan bruge et kort med Chip.
Alle pistolskytter skal medbringe en A4 side, hvorpå der skal være noteret, navn og fødselsdato
hvilke 6 dag der har været aktivitet med deres pistol eller pistoler året igennem.
Riffelskytter skal dokumenter, at de er aktive i foreningen.
Ud over skydning, kan dette være hjælp i foreningen, julebanko, deltagelse i fællesspisning o.s.v.
Fra det sidste bestyrelsesmøde
Budgettet for 2022 se godt ud og vi ser ikke frem mod et underskud.
Vi forventer at lave stævner i klubregi i 2023 som i 2022. Peter, Kim og John vil lave en mail til jer,
hvor behov for hjælp beskrives.
Spisning i DSB/ASF
spisning hver onsdag kl. 18.00 fra den 10. august til Astrid på 26 40 40 10. Menu hænger på
væggen ved køkkenet
JULE- Banko mandag den 5. december. (skriv det i din kalender)
Der kommer mere senere.
Våbenpåtegninger i løbet af vinteren
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest
3 mdr. før udløb og det tager pt ca. 6 mdr. at få en Skv2 igennem systemet.
De der skal have lavet en skv får normalt en sms ca. 5-6 mdr. før udløb, men det er dit eget ansvar
at få lavet den, så se lige på din våbentilladelse og lav på din telefon en aftale en onsdag.
Så kom på en onsdag straks efter at du har modtaget sms’eren eller din egen påmindelse.
Jeg vil normalt være på Vestereng indtil oktober og derefter i Skytternes Hus hver onsdag fra kl.
19.00 til 21.00 og laver her SKV2’erne
Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb af en sådan.

Det koster samtidigt 350 kr. i kontanter eller med mobilpay at få lavet en ny SKV2 eller en
fornyelse. Beløbet skal betales samtidigt med udfyldelsen.
Bestyrelsesmøder + generalforsamling 2021/2022
De næste bestyrelsesmøder vil være:
Mandag den 8. august 2022
Mandag den 5. september 2022
Mandag den 3. oktober 2022
Mandag den 12. december 2022
Generalforsamling lørdag den 22. april 2023
5.8.2022/Finn Danielsen

