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2. september 2019 
 

Sæsonbegyndelse 
Vi er kommet godt i gang med den ny sæson. De første 3  
onsdage blev der optaget 10 nye prøvemedlemmer - fordelt 
på 7 børn/unge og 3 seniorer.  
Velkommen, vi håber, at I får en dejlig tid i foreningen. 
 

Det tager lidt ekstra tid at informere og instruere nye 
medlemmer,  så der har været nok at se til, men der er 
stadig meget god plads på skydebanen.  
Vi er, helt enkelt, for få medlemmer i øjdblikket, og det 
betyder blandt andet, at vi har et stort underskud hver 
eneste onsdag aften. Heldigvis er vi i den gunstige situation, 
at foreningen, på grund af mange firmaskydninger, 
polterabend m.v.,  er særdeles ”velpolstret", så vi skal nok 
klare os rent økonomisk. 
 
Ophør af medlemsskab 
Hvert år ved denne tid er der medlemmer, som ikke betaler 
kontingent, fordi de ikke ønsker at fortsætte i foreningen.  
De bliver slettet i kartoteket i løbet af september, og dette 
er det sidste nyhedsbrev, de modtager.  
Vi håber, at de har haft gode oplevelser i foreningen, og de 
er velkomne, hvis de senere får lyst til at skyde igen. 
 

Framelding af nyhedsbrevet 
Hvis du ikke ønsker at modtage foreningens nyhedsbreve, 
skal du blot besvare denne mail og give besked om det. 
 

Ny klasseinddeling 
Det varer lidt tid endnu, inden vi har den rigtige klasseind-
deling for sæson 2019-2020 
De fleste foreninger, i al fald dem som skyder 50m og 
langdistance, er ikke færdige med sommersæsonen endnu. 
Typisk begynder de med indendørs skydning omkring 1. 
oktober – ifølge Skyttebogen er det også den officielle 
begyndelsesdato for vintersæsonen. 
 

Det betyder, at der ikke er stævner før i slutningen af 
oktober/begyndelsen af november. 
 

På DGI’s hjemmeside kan jeg se, at Ullerup har stævne i uge 
45 – og at indbydelse kommer senere. 
Gad vide om de får indbetalt pengepræmier fra stævnet i 
2018 inden stævnet i år afvikles.  
Vore præmietagere har fået deres pengepræmier, men det er 
fordi Fredericia Skytteforening har lagt pengene ud. 
 
Idrætsfestival fredag 6. september 
Jeg er glad for at kunne oplyse, at i løbet af søndagen kom der 
tilmelding fra så mange hjælpere, at vi ikke behøver at aflyse 
vores deltagelse i arrangementet. 
Det er dejligt, at vore kolleger i Firmasporten igen, igen har 
været villige til at hjælpe os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   


