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

Juleafslutning 17. December – uddeling af bronzemedaljer i Børneklassen
Nyt Playstation hjørne
Følg løbende dine resultater
Lukket i Julen
Del vores opslag på Facebook

Juleafslutning Mandag d. 17. December
Mandag d. 17. December kl. 19.00 holder vi den traditionsrige juleafslutning.
Vi holder først en juleskydning på en skydeskive af udefinerlig karakter – og alle
skyder med riffel denne aften.

Dernæst er der Æbleskiver med Gløgg til de voksne og saftevand, mandariner og
meget mere til børnene.
Vi spiller selvfølgelig også pakkespil, så alle skal medbringe en pakke til en værdi af
højst 20 kr per person.
Du skal melde til på forhånd af hensyn til vores indkøb. Vi lægger en tilmeldingsliste
frem på disken i klublokalet, hvor du skal skrive dig på.
Du kan også melde dig til på ry-emborg@ry-emborg.dk.
Vi uddeler også i år skyttemærker til alle børneskytter i BK3 klassen, som har opnået
bronzemærke (ved et gennemsnit på mindst 172 point). Alle børnemedlemmer, der
har opnået dette får en bronzemedalje ved juleafslutningen. Se dit gennemsnit på
ranglisten i foreningen, som bliver hængt op Mandag d. 10 December.
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Nyt Playstation hjørne
Vi har fået en Playstation 3 sat op i hjørnet bag
trappen. Der er masser af spil med, og den er til fri
afbenyttelse for alle børn – og barnlige sjæle. Så,
når skydningen er færdig, så kan du tage et spil med
vennerne bagefter J
Følg løbende dine resultater
Vi har opdateret hjemmesiden, så du nu i menuen øverst kan vælge ”resultater” og
se resultater fra vores træningsskydninger om mandagen.
Du kan selv vælge, hvilken dato du vil se skydningen for. Som udgangspunkt vil
sidste skydedag altid være valgt.
Lukket i Julen
Sidste mandagsskydning er Mandag d. 17. December, hvor vi har Juleafslutning.
Seniorskytterne skyder sidste gang inden Jul Onsdag d. 19 December.
Efter Jul åbner vi igen Mandag d. 7. Januar 2019.
Del vores opslag på facebook
Vi er begyndt at annoncere på facebook. Hvis du vil hjælpe os med at komme ud til
flere, så del gerne vores opslag, specielt de opslag vi sponserer. Facebook holder
nemlig øje med, hvor mange likes og delinger et opslag får, og jo flere, jo mere bliver
opslaget vist til andre.
Vi glæder os til at se dig på skydebanen – og tag bare naboen og vennerne med. Vi kan sagtens
være flere J
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Husk at holde øje med hjemmesiden, hvor vi løbende skriver nyt. Og se skydetider i kalenderen.
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/

