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Klubmesterskab 
Jeg vil bede de nuværende klubmestre om at aflevere deres 
vandrepokaler, så de kan blive graveret og blive udleveret til 
klubmestrene i indeværende sæson.  
De ”gamle” klubmestre er Mads Ravnskjær, Andreas Thode og 
Sarah Jeppesen 
 
 
 

Datoer for resten af året, dog uden stævner. 
24. april: Sidste skydning i sæson 2018-19 
27. april: Sæsonafslutning med præmieuddeling  
14. august: Første skydning i sæson 2019-20 
Der skydes hver eneste onsdag – også i skolernes efterårsferie 
– til og med 11. december. 
4. december: Juleskydning 
14. december: Juleafslutning 
8. januar: Første skydning i 2020 
 

Sæsonafslutning i FDFs 
hus, Randalsvej 6 
Lørdag 27. april kl. 12.30 
til cirka 16.00 
 

Vi begynder med grillpølser 
og øl/sodavand, hvorefter 
der er mulighed for boldspil 
og anden udendørs aktivitet 
- hvis vejret tillader det. 
 

Der bliver uddeling af 
skydemærker, præmier fra 
stævner i hele sæsonen, og 
vi kårer sæsonens klubmestre. 
 

Vi håber, at sæsonafslutningen kan foregå udendørs, så man må 
gerne medbringe bord og stole. Vi har bestilt godt vejr, men det 
kan være nødvendigt med en trøje!  
I tilfælde af dårligt vejr vil arrangementet foregå indendørs. 
 

Arrangementet er gratis for medlemmer. Forældre, søskende m.v. 
er meget velkomne til at deltage, men skal betale kr. 30  
 

Af hensyn til indkøb af madvarer er tilmelding nødvendig, og det 
skal ske senest 17. april: 

 på listen i den grå bog, som ligger på skydebanen   
 på Formand@Fredericia-Skytteforening.dk. 

Skydemærker – sidste chance 
Ved sæsonafslutningen vil børn og juniorer få skydemærke og 
diplom, hvis de har skudt sig til det. 
Medlemmer fra de andre klassegrupper kan købe mærket, hvis 
de har opnået de nødvendige resultater. 
Prisen er 25 kr. ved bestilling sammen med de mærker, som 
foreningen køber. Efterfølgende bestillinger bliver af 
leverandøren pålagt ekspeditionsgebyr og porto i alt kr. 62 
Senior sølv: 
Aksel Ebbesen, Aksel Ibsen, Jens Ravn 
Voksen sølv: 
Andreas Thode, Anne-Sophie Ibsen, Brian Ebbesen,  
Gert Rasmussen, Steen Ibsen  
Voksen guld: 
Laura Poulsen, Sarah Jeppesen 
 
I øjeblikket har jeg kun bestilling fra Andreas Thode og  
Anne-Sophie Ibsen 
 
For at være sikker på at mærkerne når at komme til 
sæsonafslutningen, skal vi bestille senest 10. april. 

 


