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Nyhedsbrev nr. 2, oktober 2017
Resultater
Sommersæsonen bød på flotte resultater, idet vores juniorhold sluttede turneringen på en 3. plads og
fik bronzemedaljer. I finalen måtte de dog se sig slået af Bodum-Ydby, som tog både første og
tredjepladsen. Til DM kan en forening kun deltage med et hold pr. række, så derfor skulle vores
hold til Vingsted og skyde. Her sluttede de som nr. 17 ud af 22 hold. Det var en fin afslutning for
juniorholdet, som skød sidste gang sammen til DM, idet vi til vintersæsonen ved, at en af skytterne
pga. alder skal skyde i Ung-skytterækken, og to er startet på ungdomsskole, men vi håber at se jer
igen når i er hjemme.
I de individuelle skydninger sluttede Jamilla Silkær på en tredjeplads i BK3 og fik bronzemedalje.
Sune Bendixen BK1 sluttede blandt de ti bedste BK-skytter på tværs af BK1 og BK2 og var derfor
videre til finalen, hvor han skød sig til en delt 5. plads.
I juniorrækken sluttede Thomas Bendixen som nr. 2 i Junior 1 og fik sølvmedalje. Thomas
Bendixen, Peter Christensen og Morten Pedersen sluttede blandt de ti bedste skytter på tværs af
Junior 1 og Junior 2 og var også videre til finalen. Her skød Thomas sig til guld – Peter tog sølv og
Morten sluttede på en fjerde plads 0,1 point efter bronzemedaljen.
Vores dygtige unge skytter ønskes et stort til lykke med de flotte resultater.
På seniorsiden har såvel pistol- som riffelskytterne deltaget i turneringsskydningerne på 25, 50 og
200 meter.

Skydedage – klubaften m.v.
Tirsdag – er vores klubaften for seniorer. Kassevagten er der senest fra kl. 18 og skytter der vil
skyde bedes give møde senest kl. 19 – eller evt. lave en aftale, hvis man kommer senere
Torsdag – er vores klubaften for børn og junior. Børne-og juniorskytter skyder igen i år på
skydehold afpasset den enkelte skyttes skydeklasse og udviklingstrin, så træningen kan være så
målrettet som muligt. Det er Åse, Anne, Per og Birgit som hjælpes ad her.
Nye skytter – alle nye skytter skal have sikkerhedsgennemgang og instruktion inden opstart.
Bestyrelsen vil gerne sikre, at alle skytter får en god opstart og opstart af nye skytter sker derfor kun
efter forudgående aftale med foreningen/træneren.
Datoer og kontaktformular er på vores hjemmeside www.rekyl.dk
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Maarup-stævnet – Lørdag den 7. oktober 2017
Så er vi ved at være klar med terrænskydestævne i Maarup. I år rejser vi igen et telt, men har
adgang til at benytte toiletfaciliteter hos Hotel Kirkedal. Sidste år var der 240 skydetilmeldinger og
det tegner til at blive i samme niveau i år.
Desværre er der til årets skydning ikke samme entusiasme på hjælpersiden som tidligere, SÅ en
hjælpende hånd til forskellige praktiske gøremål, er stadig meget velkommen.
Resultatlisten kommer på hjemmesiden, straks den er klar.
Vi krydser fingre for at vi også i år får godt vejr på dagen.

Åbent hus skydning – Lørdag den 14. oktober 2017
DGI arrangerer en landsdækkende propagandaskydning den 14. oktober – her deltager vi og vi
håber rigtig mange nye skytter vil lægge vejen forbi vores nye lokaler i Vendia Hallen.
Der er åbent i tidsrummet 10 – 15.

Nyt fra Pistoludvalget
Vi vil gerne starte med at takke for den fine indsats på arbejdsdagene, event skydning og opbygning
af Falling targit.
Der vil snart blive indkaldt til et møde angående event skydning, hvor vi kan få vendt hvad vi
syntes var godt og skidt og få det justeret, inden der kommer flere.
Husk det stadig er muligt at hjælpe til Mårup, vi ses der ude...

Kontingent
Kontingentopkrævning sker som sidst gang pr. mail og med betaling til bank. Nu skulle der så
gerne have været mulighed for at betale til MobilePay – men vi arbejder stadig på at få de sidste
detaljer på plads.
Generalforsamlingen 2017 fastsatte kontingent således:
Børne-, junior- og ungskytter
Senior

750 kr. halvårligt

Inkl. ammunition

600 kr. halvårligt

Familiekontingent

1.350 kr. halvårligt

Excl. Ammunition – såfremt
ammunition ikke købes i foreningen
betales for skives
Inkl. ammunition for børne-, juniorog ung- skytter.

Passive medlemmer

50 kr. halvårligt

Ammunition
Foreningen fører de mest gængse ammunitionstyper. Priserne inkluderer et mindre bidrag til slitage
og skiver m.v., så udgiften på den måde fordeles efter forbrug. Vi forventer derfor fortsat, at vores
skytter indkøber ammunition i foreningen.
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Hjemmeside – informationer
Vi forsøger at give informationer på foreningens hjemmeside www.rekyl.dk og på Facebook.
Kig forbi på disse medier og hjælp os med at blive bedre, ved at fortælle hvad netop du mangler
information om.

Vigtige datoer
I uge 42 er der efterårsferie for alle skytter.
Juleferie afvikles således:
Børn og juniorer

Seniorer

Sidste træning 2017

Torsdag den 14.
december

Tirsdag den 19.
december

Første træning 2018

Torsdag den 4.
januar

Tirsdag den 2.
januar

Bestyrelsen
Bestyrelsen består uændret af 5 medlemmer samt 2 suppleanter som også deltager i
bestyrelsesarbejdet.
Formand
Næstformand
Kasserer/sekretær
Ungdomsafd.
Baner
Pistoludvalget
Alarm/sikkerhed

Ole-Vagn Larsen
Mikkel Jepsen
Birgit Padfield
Anne Levorsen
Bent S. Jensen
Jesper Eskildsen
Karl Kr. Nielsen
Per Levorsen
Rudi Britze

ovl@larsen.mail.dk
jepsen_117@hotmail.com
padfield@mail.dk
fambachrasmussen@iclaud.com
bsjq42@gmail.com
Jesper_Eskildsen@live.dk
karl.sindal@gmail.com
perbl@privat.dk
rhhbhj@gmail.com

Vandstedgaard

98926222

Vendiahallen

40267637
23346221
40568250
23711287
23611389
28797634
20311104
30625980
61671737

98903224

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov og referater herfra er naturligvis tilgængelig for alle
foreningens medlemmer – men da vores lokaler også har andre brugere, opbevares referaterne i et
ringbind i boksen, men bare spørg kassevagten.

OK
Vi fortsætter jagten på indtægter til foreningen og en del har allerede tilmeldt sig hos OK Benzins
foreningsordning, der består i, at hver gang en kortholder tanker, så går der 2 øre pr. liter brændstof
til en forening som man er tilknyttet. Hvis man allerede har et OK-kort kan man på OK’s
hjemmeside angive at man gerne vil støtte Hjørring Skytteforening – eller videregive kortnummeret
til en i bestyrelsen, så sørger vi for ændringen.
Så tag fortsat godt imod dette tiltag.
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