
 

 

 

 

I lighed med sidste vinter, er vi så heldige at vi kan skyde i Sindal også i denne vintersæson - stor tak til Sindal 

for denne gæstfrihed.  

Alle skytter er allerede godt i gang med vinterens skydninger - snart starter der turneringer for såvel riffel- som 

pistolskytter  

Skydedage - klubaften m.v.  

Tirsdag - er der træning for børne-og.juniorskytter og det er uændret Åse, Anne og Per der styrer disse tropper, 

sa tag kontakt omkring din træningstid.  

Det er ogsa primært om tirsdagen, der afvikles turneringsskydninger, men andre dage kan jo forekomme, 

ligesom der kan være tirsdage hvor der ikke trænes - så det er en god ide at følge med pa hjemmesiden og eller 

FB  

Onsdag - er for seniorskytterne og kassevagten har åben for ankomst/opstart mellem 18.30 og 19.30. MEN vær 

opmærksom på, at der IKKE skydes/trænes hver onsdag - sa også her, er det en god ide at følge med pa 

opslagstavlen, på hjemmesiden og evt. pa FB.  

Pa Vandstedgaard kan der uændret skydes på mandage, onsdage og torsdage på vanlige 

tidspunkter/betingelser.  

Endvidere kan der trænes pa lørdagene 7. og 28. november samt 5. og 12. december mellem 9 - 16.  

Nye skytter - til børne- og juniorskytter gives der begynderinstruktion efter forudgående aftale med Anne og 

datoerne herfor vil blive meddelt pa hjemmesiden og ved opslag på banen.  

Nye seniorskytter bedes ligeledes lave en forudgående aftale omkring opstart.  

Kontingent  

Kontingentopkrævningen for vintersæsonen er vedlagt dette nyhedsbrev - betalingen må gerne ske til 

kassevagten pa klubaftenen.  

Ammunition  

 

.22 ammunition kan købes pa træningsaftenerne i Sindal og andre typer efter forudgaende aftale med 

bestyrelsen m.v.  

Vendiahallen  

 

Hjørring Skytteforening  
(Hjørring og Omegns Skytteforening) (Hjørring 

Skyttekreds)  

www.rekyl.dk  

Nyhedsbrev nr. 2, efterår 2015  

http://www.rekyl.dk/


Arbejdet med at opbygge nye baner i Vendiahallen pågår i fuld fart og der inviteres til informationsaften på 

tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.3 0 - særskilt invitation er udsendt/vedlagt og vi håber at se rigtig mange 

skytter og forældre m.fl.  

Hjemmeside - informationer  

I lighed med tidligere vil informationer blive opslået pa tavlen i klublokalet, ligesom der er oprettet en 

Facebook side.  

Foreningens hjemmeside - www.rekyl.dk - ajourføres løbende. Så gå ind og kik en gang imellem. 

Bestyrelse m. v.  

Efter generalforsamlingen i foråret er der sket det, at Flemming Jensen er flyttet til København og således er 

udtrådt af bestyrelsen. Tak til Flemming for indsatsen i foreningen og bestyrelsen gennem flere år - god vind i 

det Københavnske.  

Chr. Schultz har lovet at varetage sekretærposten frem til næste generalforsamling og vi har lavet aftale med 

Karl Kr. Nielsen om, at han indtræder som suppleant -ligeledes frem til næste generalforsamling. I forvejen 

varetager Karl jo flere opgaver i foreningen og er bl.a. sammen med Mikkel og Bent tovholderne pa projekt 

Vendiahal.  
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