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Foreningens nyhedsbrev nr. 4, oktober 2018
Ny formand og bestyrelsen
Sommeren bød på en ekstraordinær generalforsamling – hvor vi fik ny formand – Mikkel Jepsen og
et nyt bestyrelsesmedlem Martin Sonne. I den nye bestyrelse er vi trukket i arbejdstøjet og er i gang
med at overtage opgaverne fra vores tidligere formand Ole-Vagn Larsen. Her kan vi godt blive lidt
svedt – for der er meget vi skal ind i. Er der noget vi i vores iver kommer for hurtigt hen over – så
hjælp os med en melding så vi i fællesskab får fokus på det hele.
Bestyrelsen drøfter naturligvis hvilken retning vi skal udvikle os i – vi havde en aftale med DGI om
deltagelse i foreningsudvikling her i efteråret. Den har vi efter den ekstraordinære
generalforsamling valgt at udskyde til starten af næste år, da der lige nu er rigeligt vi skal have på
plads i den nye bestyrelse.

Skydedage – klubaften m.v.
Sommersæsonen er slut og efter en klargøringsdag indendørs den 22. september er vi klar til at
starte og har i år følgende klubaftner:
Tirsdag – er klubaften for seniorer. Kassevagten er der fra kl. 18 og skytter der vil skyde bedes give
møde senest kl. 19 – eller evt. lave en aftale, hvis man kommer senere. Tirsdag den 2. oktober er der
ingen klubaften.
Torsdag – er klubaften for børn og junior. Børne-og juniorskytter skyder på skydehold afpasset den
enkelte skyttes skydeklasse og udviklingstrin, så træningen kan være så målrettet som muligt. Det
er Åse, Jens, Per og Birgit som hjælpes ad her. Er der specielle ønsker til skydetider, så snak med
truppen om dette. Første skydetid er 17.30.
Nye skytter – alle nye skytter skal have sikkerhedsgennemgang og instruktion inden opstart.
Bestyrelsen vil gerne sikre, at alle skytter får en god opstart og opstart af nye skytter sker derfor kun
efter forudgående aftale med foreningen/træneren.
Datoer og kontaktformular er på vores hjemmeside www.rekyl.dk

Resultater
Sommersæson bød på flotte turneringsresultater.
Til Nordjysk Mesterskab i Dall var der spænding til det sidste. Mikkel Krag Thomsen vandt BK2
klassen og kvalificerede sig med et resultat på 399/19 samtidig til finaleskydningen. Thomas Grøn
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Bendixen skød 397/22 som sikrede ham en bronzemedalje i klassen J1 og adgang til finalen. I
finalen vandt begge skytter bronzemedaljer – Thomas først efter omskydning. For Mikkel var det
første gang i finalen.
Til DM i Vingsted var der også spænding til det sidste. Jamilla Silkær vandt BK2 med 399/22 og
klarede kvalifikationskravet på 399 til finalen. Mikkel Krag Thomsen blev nr. tre i samme klasse,
men klarede med 398 ikke kvalifikationskravet til finalen. Dette krav klarede Sune Grøn Bendixen,
selv om det med 399/24 ”kun” blev til en 7. plads i BK1. Efter en meget spændende finale kunne
Sune med en score på 105,3 oveni de 399 – i alt 504,3 smykke sig med titlen Danmarksmester BK
50 m 2018. Jamilla skød 102,8 i finalen oveni de 399 – i alt 501,8 og sikrede sig en 7. plads. For
Jamilla var det første gang i finalen.
Stort til lykke til de unge skytter med de flotte resultater – som jo kræver en fokuseret
træningsindsats.
På seniorsiden har både pistol- som riffelskytterne deltaget i turneringsskydningerne.

Våbenkontrol:
Så er det tid til at vi skal have gået alle våben efter. Dette er samtidig en god mulighed for at
komme og hilse på den nye formand. Vi er blevet udvalgt af SKV kontoret til et eftersyn som
betyder at de kommer og kigger os over skulderen. Derfor ser vi gerne at alle kan få det til at passe
en af de følgende datoer.
•
•

Tirsdag den 13/11-2018 kl. 18:30-20:30
Tirsdag den 20/11-2018 kl. 18:30-20:30

Hvis du er forhindret på disse to dage, skal du – i god tid inden – lave en aftale med formanden om
våbenkontrol inden disse datoer.
Er du pistolskytte, så husk at du skal dokumentere aktivitet, mindst 4 skydninger om året, og det
skal være på 4 forskellige datoer.

Skydesportens dags – Lørdag den 13. oktober 2018
DGI arrangerer en landsdækkende propagandaskydning den 13. oktober – her deltager vi og håber
rigtig mange nye skytter vil lægge vejen forbi vores lokaler i Vendia Hallen. Der er åbent i
tidsrummet 10 – 15.
Erfaringen fra sidste år er, at der er brug for meget hjælp. Der er opgaver i forhold til instruktion og
hjælp til skydning på både riffel, pistol og luft. Ud over de skydetekniske opgaver er der også brug
for hjælp til at tage imod vores gæster og snakke med dem om at dyrke skydning som idræt.

SKV
De skytter som har egne våben, skal hvert 5. år have deres SKV2 fornyet. Hidtil er SKV blevet
udleveret sammen med fakturaen og skytten har selv afregnet. Fremover skal skytten indbetale
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gebyret kr. 200 til Hjørring Skytteforening samtidig med at ansøgning indgives. Når SKV modtages
udleveres den af kassevagten, med mindre andet aftales.
Ændringen sker for at forenkle arbejdsgangen og undgå vi får rykkere på SKV som ikke bliver
betalt rettidigt.
Som en del af de nye sikkerhedsbestemmelser skal alle skytter, som ikke benytter eget våben og er fyldt
15 år, have en SKV6. Dette er en vandelsgodkendelse - et bevis på at politiet kan godkende, at
pågældende skytte skyder i en skytteforening.
Blanketten til ansøgning findes i klubben. Det er også muligt at søge elektronisk. Ansøgning om SKV6
er gratis.

Nyt fra Pistoludvalget
Vendeanlægget på Vandstedgaard har haft sine udfordringer her i sommersæsonen – men udbedring
er undervejs.

Elektronisk markeringsanlæg
Ønsket om at arbejde på at få elektronisk markeringsanlæg opstod i den forrige bestyrelse. Vi har
søgt Skydebane Danmark og fået tilsagn om et tilskud på 115.000 kr. Et lån på 115.000 kr. og
resten 115.000 skal vi selv finansiere. Vi er i gang – og var heldige at få et legat fra Gundlovsløbet
2018 på 8.000 kr.
Vi har i DGI oprettet en gaveindsamling. På https://gaveindsamling.dgi.dk er det muligt at give et
bidrag til det nye elektroniske markeringsanlæg - og så med skattefradrag. Det kan vi jo godt li’.
Det er naturligvis fuldstændig frivilligt og blot en mulighed for de som måtte have lyst.
Gaveindsamlingen løber frem til 31/12-2019 – så det er muligt at få skattefradrag i både 2018 og
2019. Det kræver blot en indbetaling i begge år. Der er en fin vejledning på siden. (Max. fradrag i
2018 er 15.900 kr.)
Kassereren kan se hvor mange penge der er kommet ind, men kan aldrig få at vide hvem der har
indbetalt. DGI indestår for at beløbene bliver indberettet til SKAT.
OBS - Har du kendskab til en fond eller forening som giver gaver/legater eller tilskud til dette er du
meget velkommen til at give kassereren et praj – der er et stykke vej til målet og vi kan ikke
forvente at får fra alle de steder vi søger.

Kontingent
Kontingentopkrævning sker som sidst gang pr. mail og med betaling til bank eller
MobilePay
Generalforsamlingen 2018 fastsatte kontingent således:
Børne-, junior- og ungskytter
Senior

750 kr. halvårligt

Inkl. ammunition

600 kr. halvårligt

Excl. Ammunition – såfremt
ammunition ikke købes i foreningen
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Familiekontingent

1.350 kr. halvårligt

Passive medlemmer

50 kr. halvårligt

betales for skives
Inkl. ammunition for børne-, juniorog ung-skytter.

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.

Hjemmeside – informationer
Vi forsøger at give informationer på foreningens hjemmeside www.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
I uge 42 er der efterårsferie for alle skytter.
Juleferie afvikles således:
Børn og juniorer

Seniorer

Sidste træning 2018

Torsdag den 13.
december

Tirsdag den 18.
december

Første træning 2019

Torsdag den 3.
januar

Tirsdag den 8.
januar

OK
Har du et OK kort, kan du på hjemmesiden under Mit OK tilmelde din sponsorstøtte til Hjørring
Skytteforening. Det er gratis for dig, men hver gang en kortholder tanker, så går der 2 øre pr. liter
brændstof til foreningen. Hvis du ikke har et OK-kort kan du på www.ok.dk bestille et og samtidig
angive, at du vil støtte Hjørring Skytteforening.
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