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Der er almindelig skydning  

onsdag 16. oktober - 
skolernes efterårsferie 

 
 
 

Stævner 
Det første stævne i denne sæson bliver i Ullerup 
Skytteforening, som har skydebane i Give. 
Vi deltager fredag 8. november med afgang fra 
Fredericia Idrætscenter kl. 16.00 præcis – det betyder, at 
deltagerne skal være på skydebanen  
10-15 minutter tidligere, så vi kan få våben og andet 
udstyr pakket og være klar til at køre kl. 16.00 
Tilmeldingsliste ligger på skydebanen fra på onsdag og 
sidste tilmelding er onsdag 30. oktober. 
Jeg vedhæfter indbydelsen, så skytter som selv har 
våben m.v., og som ikke deltager om fredagen, selv kan 
bestille skydetider. 
 

De næste stævner (der er ikke kommet indbydelse, så 
datoerne er ikke sikre) bliver i  

 Sdr. Omme - torsdag 21. eller fredag 22. november 
 Horsens - torsdag 28. november 

 

I løbet af de første 3 måneder i 2020 regner vi med at 
deltage hos  

 Billund - torsdag 16. eller fredag 17. januar 
 Jelling  - torsdag 30. eller fredag 31. januar 
 Brande - torsdag 27. eller fredag 28. februar 

 
Nye medlemmer 
Velkommen til de nye medlemmer, som er kommet til 
foreningen i denne sæson. Vi håber, at I bliver glade for 
at være her. 
Jeg minder om, at man kan finde resultater fra de 
ugentlige skydninger og fra stævner – og meget andet - i 
den grå bog, som normalt ligger på det midterte bord i 
højre side.  
Der er tilmeldingslister til stævner  og andet samme 
sted. 

 Juleskydning 
Onsdag 4. december har vi juleskydning, en aften 
med tant og fjas, og der skydes udelukkende på 
festskiver og på kuverter. 
 På vores hjemmeside: kan I læse meget mere om 
de specielle regler, som er gældende denne ene 
aften om året.  
Hvilke skiver vi skal bruge i år, bliver bestemt på 
bestyrelsesmøde tirsdag 13 november, men mon 
ikke ræven igen i år vil være at finde på 50 meter 
banen. Det er forresten eneste gang i løbet af året, 
at vi skyder på den bane. 
 
Juleafslutning 
Det er et af vore to årlige sociale arrangementer.  
Det foregår lørdag 14 dec. kl. 14.00 til cirka kl. 16.00 
/ 16.30 på Lindberg Fenger kursuscenter, 
Ryttergrøftvej 48, Fredericia.  
I 2018 var vi på stedet for første gang til 
juleafslutning, og det var en rigtig god oplevelse. 
Dejligt lokale og køkken - og venligt værtspar. 
Programmet bliver det samme som tidligere, nemlig 
æbleskiver og gløgg/sodavand (også kaffe), 
hvorefter vi hygger os med lidt bankospil, og vi 
slutter af med uddeling af præmier fra 
juleskydningen og de stævner i efteråret, hvor vi 
har vundet noget. 
Hvis du har (eller kender nogen, som har) mulighed 
for at sponsere præmier til bankospillet, vil vi meget 
gerne høre om det.  
Der er tilmelding til juleafslutningen, og fristen er 
onsdag den 28. november. 
 
Framelding af nyhedsbrevet 
Hvis du ikke ønsker at modtage foreningens 
nyhedsbreve, skal du blot besvare denne mail og 
give besked om det. 
 
    


