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Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2020 
 

Sæsonafslutning ude og opstart inde  
 

Sommersæsonen er ved at være slut og vi starter derfor op 

inde efter denne plan:  

 

Tirsdag den 13. oktober 2020 (Uge 42) er første 

træningsaften inde for seniorer – kassevagten er der fra kl. 

18 og der er kaffe på kanden. 

 

Torsdag den 8. oktober 2020 (Uge 41) er første 

træningsaften inde for Børn og ungdom med træningsstart 

fra kl. 17.30. I uge 42 er der ingen træning for børn og 

unge – her holder vi efterårsferie. 

 

 

Kontingent 
Sæsonskift 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 11. oktober 2020 

 

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. 

 

Birgit melder, at rigtig mange har været hurtige til at betale kontingent. Det er Bestyrelsen glade for, 

da kontingentindtægterne er den største indtægtspost i budgettet, som jo i øvrigt ikke indeholder 

mange poster der kan skrues ned på, Vi håber, at I også til denne sæson vil være hurtige og støtte op 

om foreningen. 

 

 

Covid19 – hvordan gør vi  
Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at vi overholder de til enhver tid gældende sikkerhedsregler – 

også når det handler om Covid19. Det skal være trygt at komme i foreningen. 

Forsamlingsforbuddet er i skrivende stund på 50 personer, så mange kan vi ikke være i lokalerne i 

Vendia Hallen, da hver person skal have 4 m2 til rådighed. Det betyder, at vi maksimalt kan være 

20 personer i kælderen ad gangen. Vi indretter Luft banen med nogle borde og stole, så det både 

kan benyttes som siddeplads og om torsdagen til omklædning.  
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På udendørsbanen blev håndklædet erstattet af automat med aftørringspapir – det system har vi altid 

haft i kælderen. Håndsprit er tilgængelig og vil også være det når vi kommer ind. 

  

Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden (næsetip til næsetip). 

Instruktører/trænere/hjælpere skal holde størst mulig afstand, men kan i begrænset omfang, forestå 

nødvendig instruktion, våbenjustering, funktionsfejl m.v.  

Vi hjælper hinanden med at holde afstand.  

 

 

 

Elektronisk markering  
Vi er nu klar til opstart med elektronisk markering på                  

indendørsbanen. Mange tak for hjælpen til alle der har 

givet en hånd med. Men vi skal ikke glemme vi har et 

stort stykke arbejde i vente på vores 50m bane. Når det 

hele skal flyttes der ud.  

Vi skal i gang så snart vi har fået noget luft, så vi ikke 

kommer bagud med det og ikke er klar til sæsonstart. 

 

Bestyrelsen planlægger at holde indvielse søndag den 

8. november 2020. Datoen er valgt, da det så er 50 år 

siden skydebanen under Vendia Hallen blev indviet. 

Nu må vi se hvad Covid19 situationen er til den tid. 

 

 

Børne- og ungdom 
Vi fik en meget brat afslutning på indendørssæsonen – da Covid19 overtog styringen. Udendørs 

startede vi op straks der den 22. april blev mulighed for det. Vi var dog udfordret med retningslinjer 

omkring deling af riffel og personlige rekvisitter f.eks. jakke og handsker. Vi fik etableret 

skydehold og instrueret forældre i at vende skiver og stille på rifler – så trænerne kunne holde 

behørig afstand. Vi har efterhånden fundet de gode løsninger men har valgt at vente med at optage 

nye skytter til vi kommer indenfor. 

Vi har altid haft skytterne indplaceret på skydehold og det vil vi fortsætte med når vi starter op 

indendørs så vi fortsat kan have en flow og undgå kø. 

 

Seniorafdelingen 
Udesæsonen har været stille for riffelskytter. Få skytter har vedligeholdt træningen og bidraget til 

skytteresultater i de hjemmeturneringer der har været mulighed for at deltage i. Der har også været 

skydning i Sindal – og Kongsberg Pokalen står igen i kælderen      .  
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Udesæsonen har også været stille for pistolskytterne. Da vi fik lov til at lukke lidt op, blev der 

afholdt bestyrelsesmøde om procedurer i forhold til Corona. På det tidspunkt virkede det urealistisk 

at modtage og træne nye skytter på betryggende vis. Dels fordi man er nødt til at være fysisk tæt på 

nye skytter og dels fordi afspritning/rengøring af foreningsvåben og øvrigt udstyr ikke kunne 

håndteres forsvarligt. Det blev vedtaget at nye skytter må vente på opstart indendørs. 

De erfarne skytter har kunnet træne omtrent som normalt. Motivationen har været svingende for der 

har ikke været afholdt mange konkurrencer hverken på 25m eller i terrænskydning.  

Eventskydning har også ligget stille i udesæsonen af de samme grunde som i forhold til nye skytter, 

så alt i alt har det været en stille sommer og vi håber det bliver den sidste af dem! 

 

Vi har med bedrøvelse modtaget besked om at Poul Larsen er afgået ved døden. Vi har nydt godt af 

hans håndværksmæssige evner og hans milde sind vil blive savnet. Vores tanker går til de efterladte. 

Æret være Poul Larsens minde. 

 

 

Bueskydning 
Der afholdes et heldags hjælpetrænerkursus søndag 

25 oktober 2020. Det er gratis for deltagerne og der 

er plads til flere fra foreningen, hvis nogle har tid 

og lyst.  

Med hensyn til at tilbyde bueskydning som 

disciplin i foreningen, så bruger vi resten af 

sæsonen til at dygtiggøre et lille hold instruktører til starten på sæsonen i foråret 2021.  

Hvis nogen af forenings medlemmer brænder rigtigt meget for at prøve at skyde, så tilbyder Torben 

(efter individuel aftale) en prøvetime udendørs på 50 m banen. Indendørs træning og 

grundlæggende øvelser i Vendia hallen duer desværre ikke grundet de lave lofter. 

Der er indkøbt 6 stk. sigtemidler til buerne. 

 

Kick – mere bevægelse på erhvervsskolen 
Med stor hjælp fra Hanne og Christian Schultz, Per Levorsen og Bent Jensen er vi gået med i 

projekt Kick. Det betyder, at banen hver fredag formiddag resten af 2020 er optaget af elever fra 

EUC Nords erhvervsuddannelser. Vi får mulighed for at præsentere vores sport for eleverne og 

snakke lidt om vigtigheden af at være en del af en idrætsklub og holde sig mentalt og fysisk i form. 

Eleverne prøver at skyder riffel og luftriffel. Ud over de almindelige sikkerhedsregler har vi 

naturligvis fokus på CO19 sikkerhed, så der sprittes af og både elever og instruktører bærer 

mundbind på banen. 

Hjørring Esport, Badmintonklubben og Vendia Fitness er også med i projektet som er etableret i et 

samarbejde mellem DGI, EUC Nord og Hjørring Kommune. Vi får en betaling pr. gang og så håber 

vi selvfølgelig også på at få nye medlemmer. 
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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. CO19 har for en stund taget luften ud af 

projektet, men vi er sikker på at vi kommer tilbage på sporet. 

 

 

Skyttepræstationer  
Med ærgrelse har vi løbende måtte se turneringer og stævner bliver aflyst på grund af Covid19. 

Riffelskytter har deltaget i hjemmeturnering med indmeldelse af resultater. Der er ikke individuelle 

præmier, men lodtrækning mellem de deltagende foreninger. Hjørring Skytteforening vandt et 

gavekort på 2.000 kr. til kursus, så vi er i tænkeboks på hvordan vi bedst sætter det i spil.  

I skrivende stund skydes der uofficielt DM på hjemmebane – og her er vi selvfølgelig spændte på 

hvordan vi får os placeret i forhold til de øvrige foreninger og skytter. 

Til sidst skal nævnes, at Kongsberg Pokalen igen står i kælderen. 

 

 

 

Økonomi 
Vi har som mange andre foreningen også kunnet mærke 

Covid19 i foreningsøkonomien. Selv om rigtig mange 

har betalt kontingent har vi ikke kunnet afvikle events 

og en god opstart for bueskydning har heller ikke været 

en mulighed. Den største udfordring var dog, at 

forårsstormen tog den midterste del af blænderen på 50 

meter banen. Opgaven med at reparere dette kunne vi 

under ingen omstændigheder i Covid19 situationen bede 

jer stå skulder ved skulder om, så uden at skele meget til 

økonomien entrerede vi os med Hjørring 

Tømrerforretning, som rigtig flot retablerede blænderen 

og vi kunne komme i gang med den Covid19 ramte 

sommerskydning. 

Vi har søgt midler for DGI/DIF’s hjælpepulje og været 

heldige at få 12.617 kr. Hjørring Kommune behandler 

lige nu ansøgninger på en Covid19 hjælpepulje og her 

har vi også søgt, men endnu ikke fået svar. 

 

 

 

 

 

 

 


