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

Sæsonstart indendørs
Kontingentbetaling for den nye sæson
Nyt initiativ: Opstart af et børn/Junior hold – info aften Tirsdag d. 24/9

Sæsonstart indendørs
Mandag d. 9. September kl. 19.00 starter vi den nye sæson på vores indendørs 15
meter bane på Lynghoved, Skanderborgvej 86.
Vi skyder hver mandag kl. 19 vinteren igennem. Hvis der er ændringer, så vil de blive
annonceret på facebook og i kalenderen på hjemmesiden.
Grovpistolskytter må først skyde fra kl. 20.00 af hensyn til børneskytterne.
Vi starter også op med senior skydning om onsdagen, i første omgang i September
måned. Grunden til, at det indtil videre kun annonceres for September måned er, at
vi senere på måneden starter et børnehold op, og derefter vil seniorskydning blive
slået sammen med mandags skydningen. Det vil I få mere at vide om senere.
Kontingent for den nye sæson:

Som det vil være de fleste bekendt, så går vores sæson fra September til August det
følgende år. Så her per 1. September tager vi hul på 2019/20 sæsonen og det er
derfor tid til at forny sit medlemskab.
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Med den nye lovgivning, så må medlemmer ikke fortsætte skydning uden gyldigt
medlemskab, så I bedes venligst forny medlemskabet ved en af mandags
skydningerne indendørs i starten af september.
Skytter der ikke har fornyet medlemskab senest Mandag d. 23. September vil
desværre ikke få lov til at skyde før kontingentet er betalt.
Kontingent satserne er uændrede fra sidste år:
Voksen
kr. 450,00
Junior
Kr. 275,00 14-17 år
Barn
kr. 275,00
Nyt initiativ: Opstart af et Børne/Junior hold - riffelskydning

I år vil vi prøve at skrue lidt op for ambitionerne for vores børnskytter. De som har
lyst til noget mere tilpasset træning og at komme ud at skyde nogle stævner har nu
chancen.
Der vil blive holdt en informationsaften om børne/junior holdet
Tirsdag d. 24. September kl. 18.30
I vores opholdslokaler på Lynghoved, Skanderborgvej 86 i Ry. Skriv det gerne i
kalenderen allerede i dag J.
Holdleder for børneholdet er Karl-Erik Dam Sørensen, der sidder i foreningens
bestyrelse.
Der vil være flere trænere på holdet, som vil træne og tage med til stævner på skift.
De vil være til stede ved informations aftenen.
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Børne/Junior holdet vil træne hver tirsdag aften fra kl. 18.30 – 20.00, hvor der vil
være et mix af instruktion, skydetræning og hygge med de andre deltagere i
klublokalet.
Holdet vil deltage i Omegnsturneringen, der er en lokal skydeturnering for børn,
hvor bl.a. skytteforeningerne i Galten og Odder også deltager. Der vil derfor blive et
antal stævner i løbet af vintersæsonen (formentlig omkring 6 gange), som ligger i
weekender. Datoerne og steder for disse fastlægges i starten af September, og så
melder vi ud til holdets deltagere.
Endemålet med børne/Junior holdet er, at vi efter træning og deltagelse i
omegnsturneringen slutter af med at deltage til DM i Vingsted til foråret. Det bliver
helt sikkert en stor oplevelse for alle.
Vi håber på stor opbakning til dette hold, også fra jer forældre. Vi håber, at nogle af
jer vil kunne hjælpe med kørsel til stævner og DM. Og vi håber også på jeres
forståelse for, at dette (ligesom fodbold og meget andet) er træning UDEN
forældrenes tilstedeværelse. Vi vil meget gerne have den fulde opmærksomhed fra
børnene uden at forældre er i nærheden. Så hvis børnene ikke selv kan komme frem
og tilbage til træning, så håber vi på jeres hjælp til at bringe / afhente.

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. Se skydetider i kalenderen og
dine egne resultater m.m. på medlems login.
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/

