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Kære medlemmer
I dette nyhedsbrev kan I læse mere om:
•
•
•
•

Pokalskydning med Them Skytteforening
Renovering af klublokaler
Ny hjemmeside
Nye våben

Pokalskydning med Them Skytteforening
Vi afholder igen i år den traditionsrige pokalskydning med Them Skytteforening.
Denne gang afholdes skydningerne hos os på vores skydebane på Lynghoved. Det foregår over 2
mandage:
Mandag d. 19. November kl. 19-21
Mandag d. 26. November kl. 19-21
Alle Ry-Emborg riffelskytter deltager automatisk i pokalskydningen, både børn og voksne. Så den
ene af disse to mandage skal I skyde en turneringsskydning, hvor resultatet vil tælle med i
pokalskydningen. Deltagelse er gratis.
Der vil også være skytter fra Them på banerne disse to mandage, så forvent lidt ventetid.
Husk derfor at møde op mindst én af disse to dage. Vi har brug for jer alle for at ”banke” Them J.

Renovering af klublokaler
Så er vi endelig kommet igennem renoveringen af klublokalerne. Vi har fået malet hele lokalet i en
lys farve og fået lagt et nyt linoleumsgulv i lokalet og på trappen.
Vi mangler stadig lidt indretning, blandt andet har vi planer om at lave et børnehjørne, hvor vores
børneskytter kan hygge sig på skydeaftener med bl.a. en playstation.
Og vi arbejder også på at få lavet en informations system med en tv-skærm, der kan vise
informationer fra hjemmesiden, resultater fra den pågældende aftens skydninger osv. Til dette
formål vil vi søge vores nye bank, Sparekassen Kronjylland om støtte. Det håber vi at få en
afklaring af inden længe.
Så velkommen i de ”nye” lokaler. Vi er rigtig glade for resultatet og håber at I vil tage godt imod
det.

Ny hjemmeside:
I forbindelse med, at vi har fået et nyt administrations system til at styre medlemsliste,
våbenudlevering osv, har vi også fået en ny hjemmeside.
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Begge dele er udviklet af Ole Brøgger fra Galten Skytteforening, som har et civilt job som
programmør i en større IT virksomhed. Administrations programmet er stillet til rådighed for alle
skytteforeninger i DGI, men vi er den første forening ud over Galten Skytteforening, som har taget
det i brug.
Det har selvfølgelig kostet lidt indkørings vanskeligheder, men indtil videre er det gået rimeligt, og
programmet har givet os en masse nye muligheder, som vi ikke har haft før. Så alt i alt er vi rigtig
godt tilfredse med det.
Husk at kigge på den nye hjemmeside: www.ry-emborg.dk og lave et bogmærke til den.
På siden kan du se en kalender over alle foreningens aktiviteter, og du kan søge oplysninger, læse
artikler og hente formularer til f.eks. ansøgning om godkendelse hos politiet, den såkaldte SKV6
blanket.

Nye våben:
Vi har fået en ny Anschütz cal .22 riffel i foreningen. En venlig mand i Gl. Rye havde arvet den fra
sin far og ville ikke selv bruge den. Derfor har han givet den kvit og frit til os.
Riflen har været Danmarksmester 2 gange, så hvis du vil prøve den skal du bede om riffel nummer
14 næste gang. Så kan du nemlig kun takke dig selv, hvis det går
helt galt J.
Vi har også investeret i vores første 9mm pistol som
foreningsvåben. Det er en Glock 17L, som kan benyttes af
erfarne pistolskytter. Hvis du som ny pistolskytte vil prøve dette
våben skal du have en instruktør ved siden af under skydningen.
Prisen for en skydning med den nye 9mm er kr. 110,00.

Vi glæder os til at se dig på skydebanen – og tag bare naboen og vennerne med. Vi kan sagtens
være flere J
Vi har også brug for hjælpere til Vinterturnering i pistol Lørdag d. 24. November. Henvendelse til
formanden: formand@ry-emborg.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Hjemmeside:
www.ry-emborg.dk
Husk at give vores facebookside et ”like” så du kan blive opdateret med seneste nyt.
https://www.facebook.com/Ry-Emborg-Skytteforening-1560855684129859/

