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Nyhedsbrev nr. 2, marts 2018 
 

 

Bestyrelse m.v. 
Efter generalforsamlingen den 13. marts 2018 består bestyrelsen uændret af 5 medlemmer samt 2 

suppleanter som deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet. 

 

Bestyrelsen har på første møde konstitueret sig således: 

 

Formand Ole-Vagn Larsen ovl@larsen.mail.dk 40267637 

Næstformand           Mikkel Jepsen jepsen_117@hotmail.com     23346221 

Kasserer/sekretær    Birgit Padfield padfield@mail.dk 40568250 

Pistoludvalget Jesper Eskildsen Jesper_Eskildsen@live.dk       25228029 

 Anne Levorsen fambachrasmussen@icloud.com 23711287 

Baner Bent S. Jensen bsjq42@gmail.com 23611389 

Alarm/sikkerhed      Karl Kr. Nielsen        karl.sindal@gmail.com   20311104 

    

 

 

Skydning, afslutning inde og opstart ude 
Vi er så småt ved at afslutte vintersæsonen, hvor der den 19. april er afslutning med klubmesterskab 

for børn og juniorer. Seniorafdelingen har sidste indendørsaften den 17. april. 

 

Sommersæsonen starter op – og vi hejser flaget for en god sæson 

  

Torsdag den 26. april 2017 fra kl. 17.30 
 

hvor vi sørger for der er frisklavet kaffe på kanden – og der skulle også være mulighed for at få en 

hvede. 

 

Vi har henvendelser fra forælder, som gerne vil skyde, men ønsker at skyde samtidig med børnene. 

Det har vi hidtil været tilbageholdende omkring pga. pres på udlån af rifler til børneskytterne. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi laver en forsøgsordning når vi starter op udendørs. De børneskytter, 

hvor forældrene ønsker at skyde vil vi samle på de sidste hold – ca. kl. 19, hvor der er mindst pres 

på riflerne. De som er interesseret bedes give besked til Aase til træning, så vi kan være klar med de 

nye skydetider til børneskytterne når vi starter op ude.  
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Inden vi kan starte op på udendørsbanerne har vi lørdag den 21. april en arbejdslørdag, hvor baner 

mm efterses og repareres. Der skal også gøres forårsrent, så der er en del opgaver.  

Vi starter med kaffe og rundstykker. Af hensyn til rundstykker og koordinering af opgaver bedes 

tilmelding ske til HSF.medlem@gmail.com. 

  

 

Nye sikkerhedsbestemmelser 
Som en udløber af bandepakken er der nye sikkerhedsbestemmelser for skydning. Vi vil orientere 

nærmere om dette på en klubaften. 

 

Som en del af de nye sikkerhedsbestemmelser skal alle skytter, som ikke benytter eget våben og er 

fyldt 15 år, senest 1. juli 2018 have en SKV6. Dette er en vandelsgodkendelse, altså et bevis på at 

politiet kan godkende, at pågældende skytte skyder i en skytteforening. 

 

Medlemmer med SKV1 – SKV2 eller SKV3 skal ikke søge SKV6. 

 

Blanketten til ansøgning findes i klubben. Hvis det ønskes, er vi er behjælpelig med at samle 

blanketter for ugen og sende disse. Det er også muligt at søge elektronisk. 

Ansøgning om SKV6 er gratis og vi anbefaler, at der søges hurtigst muligt. 

 

 

 

Maarup skydning 2018 
På generalforsamlingen efterlyste bestyrelsen hjælpere og tovholder – hvis vi fortsat skal have 

denne aktivitet. Der var fin tilslutning, men bestyrelsen har besluttet, at der er brug for en bindende 

tilmelding til vagter på dagen. Det er den første lørdag i oktober – altså den 6. oktober 2018.  

 

Der er opsat en liste i klubben, hvor du giver tilsagn om hjælp – det er muligt at dele en vagt i to, 

start og slut. Det giver mulighed for at egne medlemmer også kan skyde på dagen. 

 

Listen vil være ophængt indtil udgangen af april, hvorefter bestyrelsen vurdere, om der er basis for 

at fortsætte aktiviteten.    

 

 

 

Kontingent 
Kontingentopkrævningen for sommersæsonen udsendes sammen med dette nyhedsbrev – 

betalingen sker som angivet til vores bankkonto 7370 2010544. Det er også muligt at betale til 

kassevagten på klubaftenen eller på Mobilepay 25080. 

 

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet fortsætter uændret: 

 

• Børn og junior – 750 kr. halvårligt inkl.. ammunition  

• Senior – 600 kr. halvårligt 

• Familiekontingent – 1.350 kr. halvårligt – inkl.. ammunition børn og junior  

• Passive medlemmer – 50 kr. årligt. 
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Elektronisk markering 
Vi har fået tilsagn fra Skydebane Danmark om hjælp til etablering af elektronisk markering. Vi kan 

få et tilskud på 115.000 kr. Låne 115.000 kr. og skal selv skaffe 115.000 kr. Tilsagnet gælder i to år 

og den første opgave bliver at skaffe 115.000 kr.  

 

På generalforsamlingen oplyste formanden, at det er muligt at give et tilskud af valgfri størrelse til 

dette. Dette tilskud er fradragsberettiget på selvangivelsen. Der kommer der mere information 

senere. 

Vi har ikke en forventning om at indsamle det fulde beløb, men kan der indsamlet lidt, er der større 

mulighed for at skaffe resten af beløbet fra diverse fonde. 

 

Der vil efter al sandsynlighed være et pointkrav til skytter som skyder på elektronisk markering. Det 

ved vi mere om, når det aktuelle anlæg er valgt – men først skal vi have skaffet 115.000 kr. 

 

 

OK 
Hjørring Skytteforening har en støtteaftale med OK. Det betyder, at de som tanker OK med 

kontokort har mulighed for at støtte os. Vi har netop modtaget først afregning på kr. 2.129,99 til 

foreningen. TAK til alle jer der støtter når i tanker OK. 

Kender du en der endnu ikke har et OK kort eller en som måske har et kort men endnu ikke støtter 

Hjørring Skytteforening - så hjælp ham/hende med at få styr på det! Vi modtager da gerne et 

lignende beløb næste år - ikke sandt? 

 

 

DM  
Sidst men ikke mindst skal nævnes, at flere børne- og juniorskytter har deltager i DM i Vingsted. 

Her klarede de unge skytter sig godt. Thomas og Sune Grøn Bendixen skød sig begge til finalen, 

hvor Thomas sluttede med en sølvmedalje – 0,3 point fra guldmedaljen. Der er tæt løb i børne- og 

juniorrækkerne.   

Stort tillykke til Thomas. 

 


