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Info 
Der kommer mange som gerne vil prøve at skyde, og en del af disse melder sig ind i 
klubben. 
Så hvis der er nogle der vil være med til at fastholde denne gruppe bedre end vi pt. gør, så 
henvend dig til Claus på riffel og Peter på pistol. 
Vi har afskaffet ½ kontingent for juni-august-sep, da ingen siger, at det er dyrt at melde sig 
ind. 
Vi skal så sørge for, at de der reelt skal indmeldes får betalt deres kontingent også i 3. 
kvartal. 
Hvis der sker indmeldelse efter 1. oktober er 4. kvartal med i 2020 kontingentet. 
 
Her i efteråret vil der blive udbudt træneruddannelse via DGI.  
Det vil blive et trænerkursus over 1½ år med træner 1+2+3 så alle niveauer er dækket ind. 
Det vil blive et samspil med at være træner i klubben og så modtage teori og lave øvelser 
på kurserne. 
Så hvis du vil lære lidt mere, så kræver det egen erfaring + nogle få ting, som jeg/vi gerne 
vil give dig, inden du skal på første kursus. 
Det kunne være rart med en træner i alle udvalg børn/21-55/veteraner, som har til opgave 
at lave træning 1-2 gang om ugen i ca. 2,5 timer hver gang. 
Så kom ud af hullerne hvis du skulle have lyst til dette. 
Vi vil løbene i de kommen år sørge for at der kommer flere på kursus, så vi i fremtiden kan 
være den klub i Århus området der er mest fremme i skoene. 
 
Alle der har pistoler skal huske at de skal være aktive for at opretholde deres 
våbentilladelser mindst 4 gange om året.  
Så husk at få påført din aktivitet på dit kort, så vi eventuelt kan vise SKV at du er aktiv. 
Ellers skal jeg sende dig en SKV5 og du risikerer at politiet henter dit våben og beholder 
det indtil du igen opfylder kravene. 
 
Der skydes pistol på Vestereng med kassen åben hver tirsdag og onsdag fra kl. 18.30. 
På riffel er Claus der hver mandag og torsdag fra 18.30 til 21 
Der vil blive opsat lys på pistolbanerne 11-20, så der kan skydes også når solen går ned. 
 
JM på 25 og 50 meter er gratis at deltage i for klubbens medlemmer. 
LDM på 25+50+200 (lidt usikkert om der bliver noget på 200) er også gratis, da DGI-
skydning har valgt at betale indskud for 2019. 
Så se opslag og se at få dig tilmeldt.   
På pletskud.dk kan du se stævner i dgi regi både i østjylland som uden for østjylland. 
  



Der kan skydes på følgende tidspunkter på Vesterng. 

Pistol 

Vestereng fra 30. april 2019 
Mandag Børn/unge  17:00-18:30 (kal .22) 
Tirsdag Veteraner   14:00-17:00 
Tirsdag Kassevagt   18:00-21:00 
Onsdag Veteraner    14:00-17:00 
Onsdag Kassevagt     18:00-21:00 

Skytternes Hus 
Mandag    Børn/unge      17:00-18:30 (Luftpistol) 
 

Riffel 

Vestereng fra 30. april 2019 
Mandag senior  (Claus) 18.45-20.45 
Tirsdag egen træning  14:00-17:00 
Onsdag Veteraner    12:00-15:00 
Handicap   14.30-16.30 
Børn   17.45-19.15 
Torsdag senior med træner     18:00-21:00 

 
 
Fra det sidste bestyrelsesmøde 
Økonomi: 

Orientering om økonomi fra Jette 

Indtægterne fra kontingenterne ser fine ud, og der kommer stadig nye medlemmer i klubben. 

Regnskab og budget for 2019 blev gennemgået og justeret. 

 

Arbejdsbeskrivelser i klubben: 

Under punktet ”Sekretærens opgaver” er der foretaget ændringer af fristen for betaling af 
kontingent.  

Så kontingentet for 2020 skal være betalt senest den 31. november, så vi kan nå at rykke de der 
har våben. Der kræves i dag gyldig medlemskab for at kunne have en våbenpåtegning (tilladelse) 

 

Opstart indendørsansvarlige i de 2 sektioner: 

Indendørs skydning starter:  uge 39 

 

Vedligeholdelsen af Skytternes Hus: 

Gumse holder skivevæggene i orden og skifter folie efter behov. 

Peter skifter kanalplader på bane 1-15 efter behov 

Nikolai fejer og tømmer spande og vasker gulvet 

Kent sørger for at bly bliver fjernet fra spande og kuglefang 
 
 

2 store stævner i klub regi Lapua Cup på 25 meter og Masters på 50 meter. 
Vi fik overstået både Lapua Cup og Masters til alles tilfredshed. 

Peter er barslet med en tanke om, at vi skal have et udvalg, hvorfra vi kan trække på medlemmer 
til vores stævner. 

Så faste stævner, hvor vi gerne vil have lidt flere af vores medlemmer til at hjælpe til, er følgende 
som vi varetager: 

 

6.-7. juni 2020 Århus Open  50 m riffel   

13.-14. juni 2020 Lapua Cup  25 m pistol  

20.-21. juni 2020 Masters  50 m riffel 

15.-16. august 2019 JM  25 og 50 m riffel og pistol 

28.-29. november 2019 JM  10 m riffel og pistol 

 



Så skulle du ønske at være med på listen, så send en sms til mig (22907162) eller Peter 
(24273617) og vi lave en mappe i conventus, så vi kan målrette vores henvendelser lidt bedre, end 
vi pt. gør og måske finde en der vil være ansvarlig for at få dækket disse opgaver ind mht. 
hjælpere. 

 

Arbejdsopgaver er: 

Banevagter som skal indsamle resultater, som skal afleveres til indtastning 

Indtastning af resultater 

Banekommandør som styrer skydetiderne fra start til slut 

Bagskiveskifter på 25 meter 

Personale til køkkenet 

Tilmelding og regnskab for stævnet 

 

Når vi har en gruppe der vil være med, så vil vi holde et møde hvor vi gennemgår de forskellige 
arbejdsopgaver, så alle klubbens medlemmer besidder de evner vi skal bruge, så der er ingen 
undskyldning for ikke at melde sig under fanen. 

 

Spisning på Vestereng 
Der spises stadig hver onsdag kl. 18. 

I august og september måned vil det være på Vestereng. 

Bestilling på 26 40 40 10 inden 8 onsdag morgen. 

 

Våbenpåtegninger i juli – august - september  
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest 
3 mdr. før udløb og det tager normalt ca. 1 mdr. at få en Skv2 igennem systemet, hvis jeg ikke har 
lavet en fejl, eller der er ferie på SKV, så se at få lavet SKV2’eren ca. 6 mdr. før udløb. 
 
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage 
Onsdag den 1. august  Vestereng 
Onsdag den 8. august  Vestereng 
Onsdag den 15. august  fri 
Onsdag den 22. august  Vestereng 
Onsdag den 29. august  Vestereng 
Onsdag den 4. september  Vestereng 
Onsdag den 11. september Vestereng 
Onsdag den 18. september Vestereng 
Onsdag den 25. september Vestereng 
 
Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb eller fornyelse af en sådan. 
Det koster samtidigt 250 kr. i kontanter at få lavet en ny SKV2 eller en fornyelse.  
Beløbet skal betales samtidigt med udfyldelsen. 
 
Bestyrelsesmøder  
Mandag d.19.08.19  KL.19.00 
Mandag d. 23.09.19  KL.19.00 
Mandag d. 28.10.19  KL.19.00 
Mandag d. 09.12.19  KL.19.00 
 
20.7.2019/Finn Danielsen 


