
Nyhedsbrev 2. august 2020

Så er det snart!!

Vi starter til skydning onsdag d. 12. august kl 
18.00

Vi er så klar, til at mødes igen. Vi sørger for sprit i 
lange baner og tælleapparater så vi kan 
overholde retningslinjerne.

Vi fortsætter med klubmesterskab hvor vi slap, og
de der mangler at skyde de sidste, kan nå det. 
Sidste skydning for klubmester er d. 2. september
i år. 

Vi har bestemt at vi vil kompenserer for corona-
nedlukningen. Vi lukkede ned efter d. 11 marts og
vi skulle slutte sæson d 2. maj, så vi har holdt 
lukket i 52 dage hvilket svare til 1, 5 måned. 

Hver skytte har ca. 65 kr. til gode, derfor bliver 
der lidt gratis skydning for alle, for det beløb. Vi 
skal nok holde regnskab. 

Håber alle har været ok, trods de seneste 
måneders nedlukning og restriktioner. Det ser ud 
til, at vi ligeså godt kan vende os til det, og så 
gælder det om at få det bedste ud af det. 

Derfor vil jeg bede alle der komme på 
skydebanen, om at være meget opmærksomme 
på at passe på hinanden og sig selv. 

Husk at vaske eller spritte hænder inden du 
kommer ind i opholdsrummet. Husk at holde 
afstand til andre skytter. 

Vi har skaffet midler til rengøring af våben og 
standpladser. Så når man er færdig med at skyde,
skal man henvende sig til bane kommandøren 
eller skydelederen, så vil de tage hånd om det. 

Hvis man, når man ankommer, ser at der er 
mange i opholdslokalet, kan man gå en tur i 
hallen og komme igen senere. 

Vi forsøger at holde styr på det hele, men vil 
gerne opfordre til at vi hjælper hinanden, så vi 
alle trygt kan komme på skydebanen. 

Der bliver sikkert også nogle ting, vi ikke havde 
forudset, men vi gør hvad vi kan, og vil løbende 
opdatere vores nye ”regler” hvis det bliver 
nødvendigt. 

Vi har alle savnet det, og det ville være en 
”katastrofe” hvis vi skulle lukke ned igen, inden vi 
er startet op igen. 

Vel mødt til alle! Onsdag d 12. august kl 18.00

Hvis du ikke ønsker nyhedsbrev mere, skriv til: 

Formand@fredericia-skytteforening.dk
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