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Info 
Vi kan nu skyde igen som normalt. 
Alle baner er tændte og står klar til at blive beskudt. 
Riffel og pistol sektionerne har endnu ikke meldt en dato ud for sektionsstart, men de kommer vel i 
gang en eller anden dag. 
Jeg formoder, at der vil være bemanding i uge 39, men Kim og Peter vender tilbage med lidt info 
via conventus. 
 
Vores tiltag og deltagelse i centertræningen giver dig mulighed for at skyde 2 gange om ugen med 
en træner, som står parat til at hjælpe netop dig. 
 
Så for at få flere til at blive bedre til at skyde her i foråret, så har vi 2 tilbud, som vil gøre dig bedre 
til at skyde. 

1. Et tilbud som allerede er i gang.  
Hvis du er pistolskytter og under 23, så er vi med i et projekt, hvor vi har ansat Frederik 
Larsen som træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 16.45 til 18.30. 
Hvis du er over 21 så vil der være træning fra kl. 18.45 til 21 
Det samme gælder for riffelskytter her er det med Anna Skade Nielsen som træner, og her 
trænes hver mandag og onsdag fra kl. 16.45 
Hvis du også her er over 21 så er det fra 18.45 til 21 

Du vælger selv om du vil træne en eller 2 gange om ugen. 
Der er indtil videre plads til ca. 15 hver dag og du skal tilmelde dig til træningen og det forventes at 
du kommer når du er tilmeldt. 
Hvis interessen bliver større end 15 deltagere hver gang, så kan der tilkobles yderligere trænere. 
Du skal her tilmelde dig til mig på finn@fiber.dk, med navn og ønske om skydetid. 
Begge grupper vil skyde primært med luft riffel/pistol. 
Der er også mulighed for at skyde med Scatt, som er et værktøj, hvor trænerne kan følge med i din 
skydning på en computer. 
 

2. tilbud er: 
Der bliver afviklet trænerkurser for både riffel og pistolskytter. Her vil du få den nødvendige 
undervisning, så du selv kan forbedre din egen skydning, men også blive i stand til at 
vejlede andre i skydningens ædle kunst. 
Det er gratis at deltage, og du skal tilmelde dig via pletskud.dk 
Vi er ved at optimere tilmeldingen via denne side så det bliver lettere at tilmelde sig, så hav 
lidt tålmodighed.  
Hvis ikke det lykkes, så skriv til mig på finn@fiber.dk og jeg tager affære. 
Der vil blive tilbudt 3 træner 1 og 3 træner 2 kurser både på riffel og pistol i 2021/2022 

 
Vi havde i vores åben hus arrangement 280 på besøg sidste efterår. 
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Der er planlagt med at sende en mail til disse for at se, om vi kan få nogle af disse i fælden. 
For at dette kan blive en succes, så skal Peter og Kim have hjælp fra andre end den normale skare 
af hjælpere. 
Så når du ser noget fra Peter og Kim, så vil de gerne have lidt flere hænder i spil. 
På sidste bestyrelsesmøde kom der nogle tanker fra Peter, så det er tæt på, at der bliver indbudt. 
 
Vi arbejder på at få lydisoleret noget bedre på de drager som bærer taget, så vi får sænket 
lydniveauet noget på 15 meter banerne. 
Der vil blive ansøgt om midler hertil, og jeg forventer, at vi skal bruge ca. 300 timers arbejde i julen 
til opsætning af ca. 600 m2 plader på loft og bagvæg 
 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus. 
 

Åbningstider oktober til udgang april 
 
Ungdom pistol mandag  17.00 – 18.30 
Ungdom riffel onsdag  17.45 – 19.15 
Veteran 55+ pistol onsdag og torsdag 14.00 – 17.00 
Veteran 55+ riffel mandag og torsdag 12.00 – 15.00 
Handicap riffel mandag og onsdag 15.00 – 18.00 
Riffel med træner mandag og torsdag 18.45 – 21.00 
Pistol med kassevagt tirsdag og onsdag  18.00 – 21.00 
Pistol uden instruktion torsdag  18.00 – 21.00 
 
Jeg anbefaler på det kraftigste at grovpistolskytter oftere finder Vestereng og får deres lyst styret 
her i stedet for på bane 1-3 i Skytternes Hus tirsdag aften efter 20.00  
 
Våbeneftersyn. 
For at hjælpe med at overholde loven, så her vi fået opsat en computer, så de der har våben og en 
SKV6 kan lade sig registrere når du ankommer til Skytternes Hus. 
Du skal her have en brik eller kan bruge et kort med Chip. 
Alle pistolskytter skal medbringe en A4 side, hvorpå der skal være noteret, navn og fødselsdato 
hvilke 6 dag der har været aktivitet med deres pistol eller pistoler året igennem. 
Riffelskytter skal dokumenter, at de er aktive i foreningen.  
Ud over skydning, kan dette være hjælp i foreningen, julebanko, deltagelse i fællesspisning o.s.v. 
 
Fra det sidste bestyrelsesmøde 
Der er her pr. 1. september ca. 40 færre medlemmer end sidste år på samme tid, så vi kan se at 
kontingent indbetalingen er lavere end i 2019. 
Vi har søgt om midler fra Covid-19 fonde, så giver mulighed for et tilskud til de mistede indtægter her i 
2021.  
Beløbet er ca. 120.000 kr. og puljen bliver fordelt med en %-sats i forhold til indkomne ansøgninger. 
Riffel og pistolafdelingerne kommer med forslag til en lynopstart efter covid-19 nedsmeltningen. 

Vi gennemfører Masters og Lapua cup. En aflysning har været på tale, da vi mangler hjælpere. 
Bestyrelsen hænger på hjælpere og vi regner med at udvide også med 10 m luftpistol over 3 dage. 
Så du kan godt notere i din kalender 

Lapua Cup 25 meter fra fredag den 10. juni kl. 15 til søndag den 12. juni kl. 13.00 
Masters riffel og pistol er værre.  
Her er det: 

Torsdag den 16. juni fra kl. 12 til søndag aften kl. 20, med start hver dag kl. 7.00  
Hjælperfest for 2020, men Kim planlægger med ny udgave i foråret 2022 
Støjtest skal fortages og der skal lydisoleres, hvis det er muligt at dæmpe støjen med 5-10 Db 
 

Spisning i DSB/ASF 
Vi forventer, hvis ellers der er opbakning til det, igen med spisning hver onsdag kl. 18.00 fra den 6. 
oktober. 
Opslag vil hænge ved køkkenet. 



Kim laver en foreløbig tilmeldings liste, så vi kan se interessen. 
ÅRK vil også lave fællesspisning, men bare den sidste torsdag hver måned, så gode ideer smitter. 
 
JULE- Banko mandag den 6. december. 
Claus har igen tilbudt at står for den årlige julebanko. 
Vi har plads til ca. 120 deltagere ved årets julebanko, så der er ingen undskyldning for ikke at være 
med i vores fantastiske lokaler. 
Så tage din mor/far, svigerforældre, kæreste, kone, børnebørn eller andet med til en hyggelig 
aften. 
Det kræver selvfølgeligt, at de kan klare spændingen. 
Det er i år som tidligere 1. mandag i december måned med start kl. 18 med amerikansk lotteri og 
så kl. 19 starter det med pladerne. 
Claus og Mariann sørger for præmier og alt er klar til dagen, hvor vi mødes helt uden skydning. 
Kim B. sørger for kaffe og andet sødt til ganen. 
 
Våbenpåtegninger i løbet af vinteren  
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest 
2 mdr. før udløb og det tager normalt ca. 2½ mdr. at få en Skv2 igennem systemet. 
De der skal have lavet en skv får normalt en sms ca. 5-6 mdr. før udløb, men det er dit eget ansvar 
at få lavet den, så se lige på din våbentilladelse og lav på din telefon en aftale en onsdag. 
Så kom på en onsdag straks efter at du har modtaget sms’eren eller din egen påmindelse. 
Jeg vil normalt være i Skytternes Hus hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.00 og laver her SKV2’erne 
Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb af en sådan. 
Det koster samtidigt 350 kr. i kontanter at få lavet en ny SKV2 eller en fornyelse. Beløbet skal 
betales samtidigt med udfyldelsen. 
 
Bestyrelsesmøder + generalforsamling 2021/2022 
De næste bestyrelsesmøder vil være: 
Mandag den 4. oktober 2021 
Mandag den 8. november 2021 
Mandag den 13. december 2021 
Mandag den 7. februar 2022 
Mandag den 7. marts 2022 
Mandag den 11. april 2022 
Generalforsamling lørdag den 23. april 2022 
 

 

19.9.2021/Finn Danielsen 


