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Sommersæsonen er allerede godt i gang – mange af turneringsskydningerne er afviklet og snart er
der sommerferie, så derfor holder vi fælles sommerafslutning
Lørdag den 25. juni kl. 10.00
hvor foreningen er vært ved rundstykker, kaffe og sodavand.
Se på hjemmesiden/facebook – her er oplagt skrivelse hvoraf bl.a. fremgår, at vi har mulighed for at
skyde på 200 meter banen denne dag. Naturligvis også 25 og 50 meter.
Og vær OBS på, at der IKKE er skydning torsdag den 23. juni, p.g.a. Sankt Hans aften.
Når ferien så er slut – eller næsten da - så starter vi op igen torsdag den 4. august.

Skydedage – klubaften m.v.
Torsdag – er vores klubaften når vi er udendørs. Børne-og juniorskytter skyder efter den plan den
enkelte har aftalt med Åse, Anne, Birgit og Per. 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.
Nye skytter – til børne- og juniorskytter gives der begynderinstruktion efter forudgående aftale
med Anne og datoerne herfor vil blive meddelt på hjemmesiden og ved opslag på banen. MEN giv
gerne en mail eller et ring, hvis du ønsker at starte op.
Nye seniorskytter – især hvis du vil skyde pistol - skal ligeledes lave en forudgående aftale med
Jesper omkring opstart. Her vil det også være godt med en mail eller et ring.
Vilkårene for opstart vil fremgå af hjemmesiden og/eller facebook.

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

Ammunition
Foreningen fører de mest gængse ammunitionstyper og det ligger i kortene, at ammunition indkøbes
i foreningen, da priserne inkluderer et mindre bidrag til slidtage og skiver m.v.

Vendiahallen
Arbejdet med at opbygge nye baner i Vendiahallen pågår i fuld fart og som status er lige p.t., så
skulle vi gerne kunne starte op til den kommende vintersæson – MEN der kan stadig bruges ledige
hænder til de sidste ting. SÅ giv gerne melding til Mikkel, Karl eller Bent – der stadig er tovholdere.
Vi bruger også stadig facebook og hjemmesiden til at indkalde hjælpere til forskellige opgaver, så
hold øje med opslag og kom frisk – også her i ”slutspurten”.

Hjemmeside – informationer
Vi fortsætter den gode trend med at give informationer o.m.a. på foreningens hjemmeside
www.rekyl.dk og på facebook.
Så gå ind og kik en gang imellem.

Bestyrelse m.v.
På generalforsamlingen i marts takkede Chr. Schultz af efter mange års indsats for foreningen.
Mange TAK til Chr.
I stedet blev Birgit Padfield valgt og Birgit har lovet at tage sekretærposten m.m. – Karl og Jesper
fortsætter som suppleanter – men deltager på lige vilkår, således der er en bestyrelse på 7.
Formand
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Medlem
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Vandstedgaard

Ole-Vagn Larsen
Mikkel Jepsen
Birgit Padfield
Anne Levorsen
Bent S. Jensen
Jesper Eskildsen
Karl Kr. Nielsen
Per Levorsen
Rudi Britze
Morten Rasmussen
98926222

ovl@larsen.mail.dk
jepsen_117@hotmail.com
padfield@mail.dk
fambr@email.dk
bsjq42@gmail.com
Jesper_Eskildsen@live.dk
karl.sindal@gmail.com
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rhhbhj@gmail.com
fambr@email.dk
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30625980
61671737
61762198
98903224

Vi håber at se så mange som muligt lørdag den 25. juni – og RIGTIG GOD ferie til alle.

Bestyrelsen

