
 

Nyhedsbrev 25. november 2020 

 

Nu nærmer sig december og julen. Traditionernes 

tid, men i år, bliver desværre ikke som så mange 

andre år, heller ikke på skydebanen. 

Vi må i år, desværre aflyse nogle dejlige 

traditioner, pga. corona. Nemlig vores 

juleskydning og vores juleafslutninger. Begge 

dage hvor vi plejer at hygge os, med medlemmer 

og deres familier. 

Det er desværre ikke muligt, med de nuværende 

restriktioner, at afholde disse arrangementer, og 

det er vi kede af, men vi vil gerne passe på 

hinanden og ikke mindst Jer medlemmer og Jeres 

familier.  

Vi har i løbet af dette efterår, ikke været til de 

sædvanlige stævner, Ullerup, Sdr. Omme, og 

Horsens, da de har været aflyst. Gode 

beslutninger, da mange foreninger som os, har 

små lokaler, der ikke indbyder til at mange 

skytter, fra mange forskellige byer, mødes.   

Vi har i de sidste måneder, haft nye regler på 

skydebanen. Ingen forældre og søskende, kun 

skytter og hjælpere, og ingen nye medlemmer. 

Det er lidt ”kedeligt”, men vi kan med de forhold 

vi har, ellers ikke overholde restriktionerne!  

Jeg vil gerne sige en stor TAK til de hjælpere der 

onsdag efter onsdag, gør alt hvad de kan for at 

rengøre og spritte af, så vi kan fortsætte med at 

mødes, hygge os, og ikke mindst skyde.  

Og til forældre og andre, har forståelse for den 

svære opgave det kan være at overholde et 

”krav” om max 10 personer over 21 år. 

Jeg bliver næsten hver uge, kontaktet af 

personer, der gerne vil komme og prøve at skyde, 

og jeg må i denne tid, desværre, fortælle at vi 

ikke kan byde nye medlemmer, velkommen. Pga. 

corona.  

I et tidligere nyhedsbrev, skrev vi at der var krav 

om mundbind, også når man sidder ned, men det 

har vi lempet på! 

Man skal have mundbind/visir på, når man 

ankommer i Fredericia Idræts Center, når man 

kommer ind i vores lokaler og når man går 

rundt, eller står op.  

Man må, når man sidder ned og når man skyder, 

tage mundbind/visir af. Alt dette gælder for 

personer over 12 år.  

Jeg vil gerne rette en stor TAK til alle medlemmer, 

for at tage ansvar i denne tid! Det er en 

fornøjelse at se, at alle der møder op, holder 

afstand, bruger sprit der står på bordene, og 

passer på hinanden.  

Det er Jeres opførsel, der gør, at vi fortsat kan 

holde åbent. Tak for det! 

I dag er det 9 måneder siden at den nye 

bestyrelse og nye formand, blev valgt, på 

generalforsamlingen, d 25. februar 2020. Der er 

sket meget i den tid. Måske ikke i foreningen, på 

skydebanen, men i samfundet.  

 

Sidste aften på skydebanen i år er d. 16. 

december.  

Og den første aften i det nye år er d. 6. januar 

2021. 

 

 

 

 

Hvis du ikke ønsker nyhedsbrev mere, skriv til:  

Formand@fredericia-skytteforening.dk 
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