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Til  
Medlemmerne 

Aalborg, den 3. oktober 2012 
 
 
 
Så går udendørs sæsonen på hæld – og en ny indendørssæson venter. 
 
Det sidste halve år har været præget af afholdelse af vores 150 års jubilæum den 22. – 23. 
juni. Flemming Hansen har forfattet et fantastisk jubilæumsskrift. Det er muligt at 
downloade jubilæumsskriftet på vores hjemmeside – lige som det er muligt at få et papir-
eksemplar på skydebanen. 
 
Der har også i år været stor stævneaktivitet i Dall, hvor vi har afholdt terrænpistolstævne, 
riffelstævne på 50 og 200 meter, internationalt IPSC pistolstævne (stævnet talte også som 
DM i flere klasser), samt nordjysk mesterskab på riffel. De sidste 2 stævner blev faktisk 
afviklet samme weekend med samlet ca. 300 deltagere !! 
 
Vi har fornemmet en tilfredshed blandt deltagerne med den måde vi afvikler vores stævne 
på. Tak til hjælperne til vores stævner – uden Jer var det ikke muligt. 
 
Også tak til kassevagterne ved træningsaftenerne – Jeres indsats er også helt nødvendig  
 
 

       
SOCIALT ARRANGEMENT 
Da der har været stor aktivitet på vores baner det seneste år, har der også været stort salg 
i tutten, som heldigvis har givet et overskud. Tutten inviterer derfor til arrangement i løbet 
af sæsonen – hold øje med opslagstavlen……. 

vend… 

VÅBENKONTROL 
I lighed med tidligere år er alle skytteforeninger pålagt at kontrollere, at alle foreningens 
og MEDLEMMERNES våben eksisterer og registreret med korrekt våbennummer. 
 
Derfor skal alle medlemmer med våben indregistreret i Aalborg Skyttekreds fremvise 
deres våben for formand Arne Kildegaard i klublokalet på Vesterkæret Skole på en af 
disse datoer: 
 

• Onsdag den 31. oktober 2012 
• Tirsdag den 6. november 2012 

 
Det er en stor opgave at kontrollere alle medlemmers våben (over 400 !!), så vi 
henstiller til medlemmerne, at I allerede nu reservere tid i Jeres kalender en af disse 
dage. Det kræver meget ekstra energi, når der skal laves særskilte med de enkelte 
medlemmer om andre tidspunkter og steder, men er du undtagelsesvis forhindret begge 
datoer, så kontakt allerede nu Arne (tlf.  98134263), så der kan laves aftale om en 
anden dato. 
 
HUSK DET NU – Hvis vi ikke får gennemført dette eftersyn rettidig pålægges vi bøder, 
og mister retten til at indregistrere våben (både til foreningen og til medlemmer). 
Pistolskytter skal kunne dokumentere mindst 4 skydninger for at opretholde 
våbentilladelser. 
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TRÆNINGSTIDER INDENDØRS  
(starter 2. oktober 2012 på riffel, og 3. oktober på pistol ) 
I lighed med tidligere er der træningsaften for riffelskytterne på tirsdage og torsdage. 
 
Træningsaften for pistolskytterne vil som sidste år være onsdage (for alle) og mandage (for 
rutinerede ”selvkørende” skytter, da der kun er en vagt) 
  
Alle træningsdage åbnes kl. 18.30 og skivesalget slutter kl. 21.00, således at kassevagten 
herefter kan begynde optælling af kasse mv. Alle er selvfølgelig velkommen til at skyde og 
hygge sig i klublokaler efter 21.00 såfremt kassevagten eller andre med nøgle har mulighed 
for at låse døren senere.  

LANDSDELSSTURNERING 

DDS Nordjylland arrangerer som tidligere år amtsturnering på både pistol og riffel. 
 
Vi vil opfordre alle til at deltage i amtsturneringerne. Det giver mere sammenhold at deltage 
på et hold i en ellers individuel sportsgren, og desuden har vores deltagelse i 
amtsturneringerne indflydelse på det tilskud, vi modtager fra DDS Nordjylland. 
 
Af hensyn til planlægning af turneringen bedes interesserede skrive sig på den ophængte 
liste på opslagstavlen på Vesterkæret Skole – eller kontakte Lars Ørum (riffel) eller Henrik 
Lindberg (pistol). 
 
SK CUP 
Vi deltager også i den kommende sæson i SK-cup som er en hjemmebaneturnering for 
riffelskytter, hvor holdet består af 4 skytter fra alle klassegrupper. Vi vil gerne stille med så 
mange hold som muligt og planlægger at lave fællesspisning i forbindelse med at vi skyder 
første omgang – se opslag på opslagstavlen på Vesterkæret.  
 
VINTERSKYDNING I DALL  
Bestyrelsen har fastsat ”kontingentet” for frit brug banerne i Dall i vinterhalvåret til kr. 
100,-. Medlemmer som ønsker at gøre brug af dette tilbud kan indbetale beløbet på konto 
9278 4567213876 og anføre ”navn +  vinterkontingent” i teksten. Der vil ikke være faste 
træningsdage i Dall i vinterhalvåret, så der skal fra gang til gang laves en aftale med et 
medlem med nøgle. 
 
AKTIVITETER 

25, 27 og 28/10 2012  15 meter riffelstævne på Vesterkæret Skole DDS + DDS luft. 

9/11 – 11/11 2012 10 meter DSU luftpistol- og luftriffelstævne på Vesterkæret Skole. 

19/12-2012  Sidste pistolaften i 2012 - Der serveres gratis gløgg/æbleskiver. 

20/12 2012  Sidste riffelaften i 2012 - Der serveres gratis gløgg/æbleskiver. 

2/1 2013  Første træningsaften efter nytår. 

4/1 – 6/1 2013 15 meter pistolstævne på Vesterkæret Skole DDS + DDS luft. 

6/2-2013  Generalforsamling – der udsendes indbydelse hertil senere. 

MED HÅB OM EN GOD SÆSON MED STOR AKTIVITET 

Bestyrelsen 


