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Nyhedsbrev nr. 2, juni 2014
 

Alle skytter er allerede i gang med sommersæsonen og før vi ved af det, så er der sommerferie – 
seneste træningsdag er således torsdag den 26. juni, hvor der også vil blive givet besked om, 
hvornår ferien er slut. 

Skydedage - klubaften

Torsdag – er uændret – fælles træningsaften/klubaften for B&U og Seniorer på 25/50 meter banen.
Mødetider for B&U aftales med Anne og Per. 
For seniorskytterne har kassevagten åben for ankomst/opstart mellem 18.30 og 19.30.

Foreningen har foruden torsdag, også mulighed for at skyde på mandage og onsdage samt på nogle 
få lørdage og søndage – skydninger udover torsdage, vil således blive annonceret ved opslag 
og/eller på hjemmesiden m.v. 
(Bekendtgørelsen i Vendelboposten er således alene en offentliggørelse af, at der kan forekomme 
skydning, på de offentliggjorte dage.)

Kontingent

Kontingentopkrævningen for sommersæsonen er vedlagt dette nyhedsbrev – betalingen må gerne 
ske til kassevagten på klubaftenen. 

Turneringer, stævner og andre vigtige datoer m.v.
 
Vi deltager i lighed med sidste år i de turneringer som afholdes af DGI Nordjylland Skydning, 
ligesom der er mulighed for at deltage i en lang række stævner og præmieskydninger – men meget 
mere herom på opslagstavlen og relevante hjemmesider.

I dagene 20., 23. og 24. august er der NM på 50 og 200 meter – I Dall ved Ålborg.

Lørdag den 13. september er der DM for ungdommen og lørdag den 27. september for seniorer 
f.s.v. angår riffelskytterne – begge week-ender er der ligeledes DM for pistolskytterne.

Lørdag den 4. oktober er der pistolterrænstævne i Mårup.
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Hjemmeside – informationer

I lighed med tidligere vil informationer blive opslået på tavlen i klublokalet, ligesom der er oprettet 
en Facebook side. Desværre er foreningens hjemmeside – www.rekyl.dk  - p.t. lukket ned, da 
udbyderen har indstillet sine aktiviteter..
MEN der arbejdes på at få en ny hjemmeside – så gå ind og kik en gang imellem.

Forenings-el

Det er stadig muligt at oprette aftale med Energi Nord omkring forenings-el, der er info-materiale i 
klubhuset og spørg også gerne.

Bestyrelse m.v.

Formand           Ole-Vagn Larsen ovl@larsen.mail.dk    40267637
Næstformand          Mikkel Jepsen jepsen_117@hotmail.com    23346221
Sekretær                  Flemming Jensen fj.skytte@gmail.com    42180826
Ungdomsafd.          Anne Levorsen fambr@email.dk    23711287
Medlem           Bent S. Jensen bsjq42@gmail.com    23611389
Medlem                  Chr. Schultz chrbschultz@gmail.com    40378139
Medlem           Knud Maarup knudmaarup@mail.dk    40521785     

          Per Levorsen perbl@privat.dk    30625980
          Rudi Britze rhhbhj@gmail.com    61671737
          Morten Rasmussen fambr@email.dk    61762198

Vandstedgaard        98926222                 Vendiahallen    98903224

Vel mødt til en god sommersæson.

Bestyrelsen
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