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Til  

medlemmerne 

Aalborg, den 21. September 2021 

 

Så rykker vi snart ind på Vesterkæret skole. 

 

Sidste træning i Dall er næste uge, så fra 1. Oktober er vi igen indendørs under Vesterkæret 

skole. Ved sidste træning i Dall er klubben vært med en øl eller vand i klubhuset, så brug 

lejligheden til at snakke med nogen af dem du ikke snakker med så tit  

 

Lad os lige genopfriske hvordan bestyrelsen ser ud: 

 

Mads Bach, (Formand) tlf. 40 94 11 32. 

Claus Rittig (Næstformand), tlf. 25 85 34 87 

Lars Ørum (kasserer), tlf. 20 77 13 31 

Elizabeth Lykholt Andreasen (sekretær), tlf. 30 22 89 17 

Anders Bystrup (Bestyrelsesmedlem), tlf. 23 83 19 35 

 

Kontingentet er: 

Indtil 20 år: kr. 250,-;  21 – 59 år: kr. 500,-; fra 60 år: 400,-; familiekontingent: 750;-. 

 

Husk proceduren for de pistolskytter som gerne vil fortsætte med at skyde ude i Dall – efter 

aftale med nøglevagter (typisk lørdage): 

1. Skytten SKAL melde sig til skydeleder 

2. Skytten betaler 15 kr for sin skydning på MobilePay eller i kassen under disken 

3. Skytten skriver efter skydning skud-antal på tavlen 

 

Træningstiderne i Vesterkæret  

Træningsdage i Vesterkæret er onsdage fra kl. 18.30 for pistolskytter 

(Og for erfarne pistolskytter der selv medbringer ammunition, også mandage fra 18:30) 

Træningsdage i Vesterkæret er tirsdage og torsdage fra kl. 18.30 for riffelskytter 

 

 

Første træningsdag i Vesterkæret bliver: 

Pistolskytter 6. Oktober 

Riffelskytter 5. Oktober 

 

Klargøring 

Vi skal lige have frisket lidt op på Veskterkæret inden første træning derinde, men der er ikke 

meget at lave i år, så det er nok mest rengøring. Kom derind mandag 27/9 kl. 17:00 og giv 

et nap med, så er det hurtigt klaret. 

 

Stævner 

Vores årlige Terrænpistol stævne løber af stablen 9. Oktober, og alle der vil hjælpe til er 

meget velkomne – tilmelding til Elizabeth. Alle hjælpere kan skyde stævnet 8. Oktober (fredag). 

 

For pistolskytter planlægger vi et Nat terræn stævne 15. Oktober kl. 17:00 med 

fællesspisning (skydningen starter ca. 18-19 stykker). PRØV DET, det bliver sikkert sjovt  
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Af sikkerhedsmæssige grunde, skal alle deltagere være erfarne terrænpistol skytter. Tilmelding 

til Elizabeth. 

 

Husk også Landsdels turneringen, der kommer indbydelser ud snart. Den afvikles stadig som 

hjemmebane turnering, så den er nem at deltage i!  

Vi planlægger også at afholde 15 meter DGI stævne på riffel og 10 meter luftriffel/luftpistol 

stævne i efteråret 2021 - og datoerne meldes ud snarest. 

 

Nytårs stævnet afvikles 7+8. Januar, lad os stille med ALLE de deltager vi kan, uanset om 

du har prøvet stævner før, eller ej – vi skal nok hjælpe alle i gang! 

 

Vi påtænker at holde en Åbent Hus dag i Dall 9. April, for at reklamere for vores vidunderlige 

sport, der får vi brug for DIG! Både til at: 

- Sprede rygtet, så vi kan få en masse glade mennesker til at se vores sport 

- Hjælpe til på dagen, med at give alle de fremmødte en god oplevelse 

 

For alle jer som er kommet til det seneste halve år, og for jer som gerne vil have frisket op 

hvordan man skyder indendørs, holder vi et ”kick-start” arrangement 11. Oktober kl. 17:00 

Her vil vi gennemgå alt det praktiske man lige skal vide, så vi alle er klar til at fyre den af 

igennem en lang vinter 

 

 

Våbeneftersyn 

Der er våbeneftersyn for ALLE med våbentilladelse d. 6/11 og d. 22/11. ALLE SKAL møde op 

til våbeneftersyn en af disse dage! 

Pistolskytter skal på forlangende kunne forevise dokumentation for aktivitet. 

Har du ikke mulighed for at møde op en af disse datoer, skal du lave en aftale med Mads 

(formanden), og fremvise våbnene for ham inden våbeneftersyn-datoerne. 

 

 

Og det løse… 

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 


