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Til  
medlemmerne 

Aalborg, den 29. September 2015 
 
Så rykker vi snart ind på Vesterkæret skole. 
 
Sidste træning i Dall er således: Uge 40. 
Her vil tutten byde på en snack og en vand, så vi kan runde sommeren godt af. 
 
Vi har indført en ny procedure for pistolskytter som gerne vil fortsætte med at skyde ude i 
Dall – efter aftale med nøglevagter (typisk lørdage): 

1. Skytten SKAL melde sig til skydeleder, skydeleder skal starte protokol inden skydning 
2. Skytten skriver sit navn på tavlen i kontoret 
3. Skytten betaler 15 kr for sin skydning i den kasse der opstilles på (eller under) disken 
4. Skytten skriver efter skydning skud-antal på tavlen ved sit navn 

 
Træningstiderne i Vesterkæret  
Træningsdage i Vesterkæret er onsdage fra kl. 18.30 for pistolskytter 
(Og for erfarne pistolskytter der selv medbringer ammunition, mandage fra 18:30) 
Træningsdage i Vesterkæret er tirsdage og torsdage fra kl. 18.30 for riffelskytter 
 
 
Første træningsdag i Vesterkæret bliver: 
Pistolskytter 7. Oktober 
Riffelskytter 6. Oktober 
 
 
Våbeneftersyn 
Der er våbeneftersyn for ALLE med våbenpåtegning onsdag d. 21/10 – uge 43 og tirsdag d. 
27/10 – uge 44. ALLE SKAL møde op til våbeneftersyn en af disse dage! 
Pistolskytter skal på forlangende kunne forevise dokumentation for aktivitet. 
 
Opfordring 
I sidste indendørssæson havde vore træningsaftener et godt fremmøde og en dejlig stemning. 
Lad os fortsætte de gode takter, og reklamer gerne for klubben ude i byen, så vi kan få endnu 
flere kammerater at skyde med (og mod). 
 
Husk også, at der er rig mulighed for at komme til at skyde turnering i løbet af vinteren. Selv 
hvis du ikke har prøvet det tidligere, er der mulighed for at være med. 
 
Hvis der er noget du mangler, eller noget du synes vi kunne gøre bedre i Vesterkæret, er du 
altid velkommen til at give dine forslag til bestyrelsesmedlemmerne, vi vil så prøve at få så 
optimale forhold som muligt, for alle medlemmer. 
 
 
MED HÅB OM EN AKTIV INDENDØRSSÆSON 
 
Bestyrelsen 


