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Dødsfald 

Lørdag den 13. august fik vi den triste besked, at foreningens æresmedlem Axel Ferdinand 

Jørgensen dagen forinden - pludseligt og uventet - var afgået ved døden 76 år gammel. 

Axel begyndte i skytteforeningen tilbage i midten af 60' erne og har været med i de fleste aktiviteter 

siden da. Opbygningen på banerne på Vandstedgaard, Mårupskydningen, Berntsensskydningen, 

Norgesskydningerne og så var han gennem mange år i bestyrelsen som næstformand, kasserer, leder af 

børneafdelingen m.m., ligesom festudvalget altid kunne regne med Axel. 

Axel blev i 2007 udnævnt til æresmedlem og var ved sin død foreningens revisor. 

Foreningen deltog i bisættelsen med fanevagt. 

Æret være Axels minde. 

Vendia Hallen 

Mandag den 19. september havde vi besøg af Justitsministeriets skydebanesagkyndige Erik Jensen og 

politiets skydebanemand Egon Koch. De gav begge udtryk for at vores nye baner er et flot og 

gennemtænkt arbejde - ALT GODKENDT UDEN BEMÆRKNINGER. 

Det betød, at den første milepæl med, at vi torsdag den 22. september kunne starte vintersæsonen op 

indendørs for børne- ogjuniorskytter, var nået. Men inden sæsonen startede, skulle de som igennem de 

sidste to år utrætteligt har knoklet for, at vi i dag står med det flotte resultat vi gør, have lov til at affyre 

de første skud. 

Tirsdag den 20. september afholdt vi en uformel indvielse af banen, hvor Byggeudvalget, de faste 

hjælpere og bestyrelsen hver skød et skud, hvorefter der var kaffe og kagemand i klublokalet. Der 

bliver naturligvis en formel indvielse, når vi er helt klar. Vi vil dog allerede nu gerne takke alle de som 

har deltaget i projektet. Tak for alle de timer, der er lagt indtil dato og ikke mindst tak til de familier, 

som har undværet jer medens i har knoklet i kælderen. 

Den næste milepæl var opstart for seniorskytterne i kælderen i uge 43. Det blev vi også klar til og 

heldigvis har vejret vist sig fra den milde side, så det gør ikke så meget, at udendørssæsonen blev lidt 

forlænget i år. 

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. 

http://www.rekyl.dk/


Kontingent 

Kontingentopkrævningen for vintersæsonen er vedlagt dette nyhedsbrev - betalingen må gerne ske til 
kassevagten på klubaftenen. 

Maarup-stævnet 

Lørdag den l. oktober afholdt foreningen terrænskydestævne i Maarup. I år havde vi allieret os med 

Hotel Kirkedal, hvor vi benyttede Laden til opstart og afslutning. Der var i år 240 tilmeldinger, hvoraf 

flere skytter havde 2 tilmeldinger/runder. Resultatlisten findes på hjemmesiden. 

Vejret var med os og både skytter og hjælpere havde en dejlig dag. For hjælperne sluttede dagen på 

Vandstedgaard, hvor der efter endt hjemkørsel af materiel og oprydning var pølser til alle. 

Et stævne giver opgaver både før, under og efter stævnet og allerede nu vil vi bede jer sætte kryds i 

kalenderen lørdag den 7. oktober 2017, hvor vi igen får brug for assistance. 

Skydedage - klubaften m.v. 
Tirsdag - er vores klubaften for seniorer. Kassevagten er der senest fra kl. 18.30 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 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 vi har derfor besluttet, at opstart af nye 

skytter sker på faste datoer og kun efter forudgående aftale med foreningen. 

Datoer og kontaktformular er på vores hjemmeside. 

Hjemmeside - informationer 

Vi forsøger at give informationer på foreningens hjemmesidewww.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 
Juleferie afvikles således: 

  Børn og juniorer Seniorer 

Sidste træning 2016 T orsdag den 15. Tirsdag den 20. 

  december december 

Første træning 2017 T orsdag den 5. Tirsdag den 3. 

  Januar Januar 

Bestyrelsen 

http://www.rekyl.dk/

