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Nyhedsbrev nr. 2, marts 2021 
 

 

Generalforsamling udsat 
Vi fik desværre ikke en genåbning der tillader at vi afholder generalforsamling som udmeldt i 

nyhedsbrev nr. 1. Bestyrelsen har på sidste møde besluttet at generalforsamlingen udskydes til 

afholdelse tirsdag den 20. april 2021 kl. 19. Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og 

som annonceret i nyhedsbrev nr. 1. 

 

Jesper Eskildsen som er på valg i år har i den mellemliggende periode besluttet sig for ikke at 

genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen har en kandidat som er interesseret. Det er vores børne- og 

ungdomstræner Jens Thomsen som er villig til at stille op. Der er naturligvis mulighed for at andre 

kan stille op når vi kommer til generalforsamlingen.  

 

 

Opstart ude – status på Covid-19 
Det er med sidste genåbning af fritidslivet åbnet op for 

at der kan skydes udendørs i gruppe på op til 25 

personer. 

 

Vi er afhængig af dagslys – da vi ikke må skyde efter 

solnedgang. (Det officielle klokkeslæt og ikke når vi 

selv synes det er mørkt      ) Samtidig er det stadig en 

anelse koldt. 

 

De som har egen brik kan naturligvis benytte banerne 

på skydedage, såfremt de gældende afstandskrav 

overholdes og mindst en af de tilstedeværende har gyldigt skydeledercertifikat. 

 

Med de restriktioner vi har pt., er der ikke adgang til klubhus for ophold. Der skal holdes 2 meters 

afstand under skydning og alle luger i skydehuset skal åbnes så der sikres god luftgennemstrømning. 

Vær opmærksom på at forsamlingsforbuddet på 5 stadig er gældende. Det er kun under træning det 

er muligt at være op til 25 personer.   

 

 

Seniorklubaften – onsdag 
Vi har på tidligere generalforsamlinger drøftet muligheden for at flytte seniorklubaften i 

sommerhalvåret til onsdag – hvor der også er mulighed for både grov og cal. 22 – inkl. riffel.  

 

 



I lyset af Covid19 afprøver vi i 2021 at seniorer i sommerhalvåret har klubaften om onsdagen. Det 

betyder at det er onsdag der er kassevagt i tidsrummet 18.00 – 20.00 for salg af ammunition, udlån 

af foreningsvåben og instruktion. Første træningsaften er onsdag den 7. april 2021. 

 

 

Børne- og ungdomstræning på riffel – fortsat torsdag 
Vi fortsætter med riffeltræning for børne- og 

ungdomsskytter om torsdagen. Her er vi også 

udfordret på at have tilstrækkeligt lys til at kunne 

afvikle de enkelte skydehold. De aktive skytter i 

vintersæsonen vil blive kontaktet direkte pr. mail 

for muligheder og ønsker på tidspunkter. Vi 

håber at vejret tillader at vi starter op i løbet af 

marts – men ellers er første officielle 

træningsaften torsdag den 8. april 2021. 

 

 

Bueskydning 
Vi skal også have opstartet bueskydningen i foråret - efter en lang tids pause. Vi må skyde for 

enden af 200 m banen, når den ikke bruges og når vi ikke er til gene for andre aktiviteter. 

 

Hjælpetrænerne har ikke holdt møde endnu, så for at sparke sæsonen i gang vil Torben foreløbig 

tilbyde at undervise 2 voksenbegyndere fra foreningen (> 18 år) efter nærmere aftale på dage med 

varmere vejr (efter sommertiden er startet). Der vil blive givet instruktion i recurve-bue med 

sigtemidler.  

En fra foreningen har allerede meldt sig, så der er én enkelt plads fri. I løbet af sommeren startes 

flere nye bueskytter op i introduktionsforløb. Senere på året vil bueskydningen komme i mere 

faste rammer. 

 

I starten kan klubbens buer benyttes, men det er helt sikkert en fordel at købe egen bue, hvis det er 

en aktivitet som man vil fortsætte med. Her giver Torben gerne gode råd til køb af nyt eller brugt 

udstyr.  

 

 

Elektronisk markering  
Vi fik lige vores Meyton elektroniske markeringsanlæg i 

gang på 10 baner inden Covid19 lukkede og ned igen.  

 

Planen er at anlægget også skal med udendørs på 50 meter 

banen – men det bliver ikke fra opstart.  

 

Vi startet op med papskiver som vi kender det og håber at vi 

i sommerferien kan skaffe hjælpere til at vi får lavet det 

nødvendige arbejde, så vi efter sommerpausen også kan 

skyde på elektronisk markering ude.  

 

 
 

 


