Fredericia Skytteforening
4. august 2019
Sæsonbegyndelse
Vi håber, at I har haft en dejlig sommerpause, og vi
glæder os til at byde velkommen til sæson 2019-20,
som begynder onsdag 14. august kl. 18.00

Kontingent for efteråret 2019

Seniorer har betalt for hele året.
Børn, juniorer og ungskytter, som ved årets udgang er 18
år eller yngre, bedes indbetale kr. 170 inden vi begynder
efter sommerpausen.
MobilePay på telefon 40 29 36 28 kan bruges.
Man kan også betale på foreningens konto i Middelfart
Sparekasse 0757 3222800535 - der er ingen grund til at
betale for "Separat advis". Skriv blot medlemmets navn i
feltet "Besked til modtager".
Prøvemedlemmer, som ønsker at blive medlem, kan blot
indbetale kontingent, så er de medlem.
Kontingent for resten af 2019 er kr. 170

Vi skal på biblioteket

Byens foreninger har fået tilbudt at bruge lidt plads i på
biblioteket en lørdag formiddag.
Vi har fået mulighed for at skyde med laserrifler på
biblioteket, lørdag 17. august kl. 11 til 13 – og det er rigtig
godt timet, idet vi jo begynder sæsonen onsdag 14.
august.
Jeg håber, at nogle af foreningens børn og unge vil være
med på biblioteket, så de besøgende ikke tror, at man
skal være pensionist for at være medlem.
Ring til mig (40 29 36 28), hvis du være med.

Skole DM i Skydning

Nu havde vi ellers lige fået styr på banelejen vedrørende
Skole DM i skydning, og så må vi alligevel oplyse, at vi ikke
deltager i år – og måske heller ikke i de følgende år.
Den 6. december 2016 blev en politibetjent skudt med en
pistol, som aftenen forinden var stjålet i Rødovre Skytteforening. Samme aften anmeldte foreningen, at pistolen var
stjålet, og de kunne også oplyse tyvens navn og adresse.
Desværre foretog vagthavende på politistationen sig intet,
og næste morgen blev en af hans kolleger dræbt.
Når sådan noget sker, er der mange politikere som går
fuldstændig i selvsving. "Sådan noget vil vi ikke acceptere, så
nu skal der ske noget."
Vagthavende betjent er der ikke sket noget med, men lanets skytteforeninger har fået en ”Bandepakke” trukket ned
over hovedet.
Fra 1. juli 2018 skal
1. medlemmer over 15 år godkendes af Politiet, før de
må skyde med et foreningsvåben (eller et andet
medlems våben),
2. foreningen notere i en logbog, hver gang de pågældende medlemmer har brugt et foreningsvåben.
3. foreningen have navn, adresse og fødseldato på alle
deltagere i polterabend, firmaskydning m.v.
Til hvilken nytte? Problemet lå jo ikke i Rødovre Skytteforening, men hos den vagthavende på politistationen.

Fra 1. juli 2019 skal man bestå en prøve, før man må fungere
som skydeleder. Det kan måske være fornuftigt, at nye
skydeledere skal testes, men det virker tåbeligt, at forlange
det samme af mennesker, som har været skydeledere i
mange år.
Jeg går ikke op til en prøve, og de skydeledere foreningen
Vil du være instruktør?
Foreningen har hele tiden brug for, at der er kvalificerede kommer til at råde over, har ikke mulighed for at være på
instruktører til at hjælpe medlemmerne til at blive endnu skydebanen i skoletiden. Det betyder, at vi ikke kan deltage i
Skole DM, og det har vores samarbejdspartner gennem
bedre.
Hvis du har lyst til at blive instruktør, skal du blot henven- mange år, Skjoldborgsvejens Skole, fået at vide.
de dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, så får vi dig
Af nyhedsbrevet 1. juni fremgår, at jeg på næste generalfortilmeldt et kursus, eller (hvis der er mange, som har lyst)
samling går af som formand. Det skal ikke være nogen
vi arrangerer et kursus hos os selv med en dygtig lærer.
hemmelighed, at ”Bandepakke" og andre benspænd fra omUnder alle omstændigheder vil kurset blive betalt af
verdenen er medvirkende til min beslutning om at stoppe.
foreningen.

Vil du hjælpe med andet?

Der er mange arbejdsopgaver i en skytteforening, og en
del af dem behøver man ikke at være skytte eller
instruktør for at klare.
Tag fat i et bestyrelsesmedlem, så finder vi sikkert noget,
som du har tid og lyst til at hjælpe med.
Alt arbejde i foreningen er ulønnet – i al fald er der ingen,
som får penge for arbejdet, og vi betaler alle præcis det
samme i kontingent.

Forventet klasseinddeling

Klassekravene for sæson 2019-20 er ikke kommet endnu,
men der er lavet en forventet klasseinddeling, som du kan
finde i den røde bog på skydebanen (og på hjemmesiden
under fanebladet ”Nyheder”).
Den er lavet med klassekravene for sæson 2018-19, så der
kan nemt komme ændringer

