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Sæsonafslutning ude og opstart inde
Sommersæsonen er ved at være slut og vi starter derfor op
inde i uge 40.
Tirsdag den 1. oktober er store flytteaften. Vi mødes på
Vandstedgaard kl. 16.30 og hjælpes ad med at flytte våben
og ammunition til Vendia Hallen.
Der vil ikke være træning denne aften, men mulighed for
at hjælpe med baneklargøring når transport af materiel er
overstået. Som altid vil der være kaffe ad libitum.
Torsdag den 3. oktober 2019 er første træningsaften inde
for Børn og ungdom med træningsstart fra kl. 17.30.

Kontingent
Sæsonskrift betyder også kontingentbetaling. Betalingen kan ske til vores bankkonto 7370 2010544.
Det er også muligt at betale til kassevagten på klubaftenen eller på Mobilepay 25080.
Sidste betalingsfrist er den 10. oktober 2019
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 for børn og junior
• Passive medlemmer – 50 kr. årligt.

Elektronisk markering
Vi arbejder på at samle midler til et elektronisk markeringsanlæg.
Vi har i 2018 modtaget et legat på kr. 8.000 fra Grundlovsløbet og
der er til DGI gaveindsamling indbetalt kr. 5.000.
Hen over sommeren har vi fra DIF/DGI Foreningspuljen
modtaget 50.000 kr. og fra Nordea Fonden har vi modtager
30.000 kr. Hertil kommer de 4.000 kr. som er indbetalt på DGI
gaveindsamlingen i år. I alt 97.000 kr.
Vi har modtaget udstyr fra to senior riffelskytter, som desværre har indstillet skydekarrieren. Det
beløb som kommer ind ved salg af udstyret, har de på forhånd doneret til markeringsanlægget.
Hertil har vi fået løfte om håndlavet julepynt som kommer til salg i klubben – hvorfra der også går
midler til markeringsanlæg. Alt i alt er bestyrelsen sikker på at vi når i mål og inden alt for længe
kan skyde på elektronisk markering.

Skydesportens dags – Lørdag den 12. oktober 2019
DGI arrangerer en landsdækkende propagandaskydning
lørdag i uge 41 – som vi igen i år har fået tilbud om at
være med i. Her er der mulighed for at prøve kræfter
med skydesporten og vi håber mange skytter vil kigge
ind, nye som kendte ansigter. Måske er det en god
lejlighed til at introducere familie og venner til
skydesporten?
Det sker i Vendia Hallen – hvor vi holder åbent i
tidsrummet 10 – 15.

Foreningsudvikling
Bestyrelsen arbejder med udvikling af vores forening – alle kan være med og vi håber fortsat at
mange har lyst til at støtte op om de praktiske opgaver og være med til at sætte foreningen på
skyttelandkortet ved at deltage i turneringer og stævner.

Skyttepræstationer
Med den ambition er det derfor en fornøjelse, når pistolskytterne tager til Nordjysk Mesterskab og
kommer hjem med flere medaljer.
Børne og ungdomsrækkerne var også repræsenteret ved Nordjysk Mesterskab og her kvalificerede
Thomas Bendixen og Frederikke Abildgaard sig til finalen på 50 m riffel. For Frederikke var det
første gang i en finale – men vi fik ikke ædelt metal med hjem her. Til gengæld vandt Thomas
Bendixen guld i finalen på 200 m riffel.
Børne- og ungdomsrækkerne var også med ved DM i Vingsted, hvor Sune Bendixen vandt BK1
rækken – og tog en bronzemedalje i finalen. Landsdelsholdet tog på både 50 m og på 200 m en
bronzemedalje – her var Thomas og Sune Bendixen og Bertram Fjordbak med på 50 m. Thomas
Bendixen var med på 200 m.
Stort tillykke til alle skytter – lad os fortsætte med at sætte Hjørring Skytteforening på landkortet.

Juniorlandsholdet
Thomas Bendixen kvalificerede sig i foråret til sammen med 7 andre
skytter at repræsentere Danmark ved Bisley Cup i England.
Det var en ny udfordring, som Thomas tog på sig og hvor han
leverede en imponerende flot præstation med bl.a. en individuel
sølvmedalje og en kæmpe oplevelse rigere.

Bryllup
Midt i alle aktiviteter i skytteforeningen fik vores formand
også klemt et bryllup ind.
Lørdag den 10. august blev der sagt JA til Kathrine og
skytteforeningen var naturligvis med – denne dag med flag
i riflerne og vores nyudnævnte fanebærer var i aktion –
også første opgave for den nye fane vi modtag i 2017
Stort til lykke til brudeparret.

