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

Sommersæsonen er i fuld gang
Sommereferielukning
Klubmestre
Klubaften med bøssemager Anders H. Larsen

Sommersæsonen er i fuld gang
Riffel:
Vi startede udendørs sæsonen på vores
50 meter bane på Emborgvej 43, 8680
Ry i April.
Der skydes hver mandag, hvor vi starter
kl. 18.30 og fortsætter til ca. kl. 20.30
afhængig af, hvor lyst det er.
Som noget nyt har vi købt en grill, så vi
griller pølser de fleste aftener til skydning.
En pølse med brød kan købes til kun 10,00
kr og vi sælger også kolde vand og øl.
Så der er lagt op til lidt ekstra hygge blandt
skytterne, når skydningen er klaret.
Pistol:
For pistolskytterne skyder vi hver Onsdag på Skanderborg-Stillings udendørs 25
meter baner i Skårup (lige ved siden af Reno Syds genbrugsplads) på Oddervej lidt
udenfor Skanderborg.
Vi mødes kl. 18.00 præcis på Lynghoved, hvor vi henter våben og ammunition og
kører derefter sammen til Skårup.
Du kan også selv møde op i Skårup senest kl. 18.30, hvor skydningen starter. Hvis du
ikke har eget våben, så sig til i god tid til skydelederen (se hvem det er i kalenderen
på hjemmesiden), så tager vi et våben med til dig.
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Sommerferie lukning
Vi holder sommerferie hele Juli måned, både for riffel og pistol.
Det betyder, at sidste skydeaften i Emborg før sommerferien er Mandag d. 24. Juni
og vi starter igen Mandag d. 5. August. Alle dage som sædvanligt kl. 18.30.
Pistolskytterne har sidste dag inden ferien Onsdag d. 26. Juni og starter igen Onsdag
d. 7. August.
Klubmestre
Inden vi sluttede indendørs sæsonen 1 April nåede vi at afholde klubmesterskab.
Som tidligere år blev det afholdt som en handicap turnering, hvor alle skød mod alle
og resultaterne blev udregnet som forbedring af ens eget gennemsnit af 3 seneste
skydninger.
Resultaterne af klubmesterskabet blev:
Børneklasse:
1. Ruben van der Maat, resultat: +7,33
2. Phoebe Møller, resultat: +2,50
3. Niels Levring Staghøj, resultat: +2,33
Voksen/Junior klasse:
1. Mark Bødstrup Rasmussen, resultat: +5,00
2. Marja Breit, resultat: +3,00
3. Jens Peter Møller, resultat: +1,83
Pistol klasse:
1. Karl-Erik Dam Sørensen, resultat: +8,50
2. Peter Liin, resultat: +3,33
3. Preben Bødstrup Rasmussen, resultat: +0,83
Stort tillykke til Jer alle. Der er præmier til alle ovenstående, og har du endnu ikke
fået din præmie, så kan den afhentes ved mandagsskydning i Emborg.
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Du kan se de samlede klubmesterskabs resultater på hjemmesiden.
Klubaften med bøssemager A.H.Larsen, Onsdag d. 10. April
Vi havde en rigtig fin og lærerig aften med Bøssemager Anders H. Larsen. Der blev
skruet, pudset og renset. Og alle fik vist samlet det hele rigtigt igen. Det kunne
sagtens være en aktivitet, som vi vil gentage igen en anden gang.

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/

